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DEN GAMLA SKOLAN OCH DEN NYA.
Av ALICE '$ilALLENIUS.

Frårn en sot'ictrvsk skola-

"Yi ,behöver varken era smulor
,ell,er ert necllåtande, 'er I'edning 'ol-
ler er hiälp, er TrPPfo'stran oller

'er tradition.'
"Pl,elrs", jan. 1921.

Revolutionen, som skall krossa så mycket gammalt, odug-

1igt, förbrukat, sådant som överlevat sig sjäivt, som står i vä-

gen för det nyas utveckling, denna revolution måste också krossa



den gamla skolan och skapa en n\r uppfostran, som står i sarn-
klang mecl den n;ra saphällsorclning. som skall skapas av re-
',olrrtionen. T)et kan inte längre bli fråga om relormer.. \'ar.
or:h en som arbetat på skolan"s oorråcle har känt, att hjalpen
it:kc ka' l<omma genom ett reformera, även aidrig .å ,,^åikuii.
i\Iytt vin l<an man icke gjuta i gamia läglar. och ilen nva ar:dr,
som revolu-tionen hallar fram, ford.rar o'illkorligen nr,a 't-tr;rcksformel även på uppfostrans områcle

Vi måsterha klart för oss vissa saker. För det första ati
skoiväsendet måste orclnas så snart sorn möiiigt efter det arbe-
tarna övertagit makten. Det vihtigaste {ör a,rbetarna är natur-
ligtvis att betrygga sin nya maktstäilning och att igångsätta
procluktionen. Men en av cle första åtgärtlcr som den nya lege-
ringen måste vicltaga är att ordna uppfostran i det n;rs, a,rbetar-
-amhället.

For det and.ra att den nya uppfostran ordnas så. att cleu
genast från början kommer i rätt riktning. Låter man sko-
lan fortsätta ostört i de gamla gängorna, blir resultatet sarnma
-*om t. e-.i. i Tyskiancl, clär skolungd.omen uppfostras till cle
ivrigaste reaktionärer. Eller också kommer lärarkåren att sabo-
tera ilen uya regeringen och for att skada denna lamslå hela skor-
arbetet. Det gäller då ftir arbetarna att även på uppfostran ti11-
länpa Marx' ord.: "arbetarklassens frigörelse måste vara cless
eget verk." Arbetarna måste själva ta hancl om uppfostran i
clet nya samhäilet och giva ilenna en såd.an riktning, att clen
ic,ke kommer att motarheta revolutioneu. *tan tvärtom arJ:eta
i samma riktning. Om tlenna uppfostran tili en början blir
cnilast provisorisk, och om d.en icke ger såilgna resultat som
rnan skulle önska, så är deu dock genomträngd.av den nya anclan,

'evolutionerrs och skapandets a,ncla. och cle' har {rarntirlen och
rrtvecklingerr. för sig.

Att forsbka göra upp några riktiinjer för framticlens. clet
l<ommunistiska samhällets skola är bortkastat arbete, såilan,r
utopiska prcgramförslag finnes förresten mer än nog. Framticlerr
sköter sig sjäIv. Yi har. endast att tänka på vår tid och vilka
uppgifter den ställer på oss och att se till att vi iöser vår upp-
gift så, att framtidens folk får en fast grunil att bygga på.

Tänker vi oss ilå in i en sådan situation, att vi har att ta
hanil om uppfostran och att byggu upp ,derr ulra skolan. så stäl-
les vi genast inför {öljancle frågor:
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l(an clen gamla skoians organisatioirsformer bibehållas ilcl-
li-<, eller rnåste vi skapa allcleles uya former'?

Kan clen gamla skolans lärokurser använclas.,.llel måste
ri ha ett I'uliständigt nytt plogram?

Btir cle gamla lärarna behållas kvar i clen nya skoiairs tjänst'l
Varifrån tar vi de nya lärarna?
'Ihrru organiserar vi den nya skolan i sin början'i

*-

'I'änker r.i clå {örst på organisationsformerna. så år clet

utan viclale klart, att vi inte han bibehålla clen gamla upp-
clelningen i fo.lkskola och högre sholor. Det är kapitalismens
skola, som ger" massan ett rnirrimum av bilclning 

- ,jämt så

mycket som är nödvändigt fc;r att clen skall kunna utföra sitt
arbete i kapitalismens tjänst 

- 
medan dcn högre bilclningen år

tillgänglig end.ast för dem som har pengar. Inte heller clet bor-
gerligt raclikala kravet på foll<skolan som boltcnshola är' oss

uog. .Tili clet y{f1s har visserligen aila hiir samma råttighet
rich samma möjlighet till bildningl men i värkligheten blir pcn-
ningen elet d,vgörande även här.

Den nya skolåns organisation måste bli en helt annan. I
clet nya samhället {inns ingen irlasskillnad, inga lattiga och
rika. Alla år arbetancle mecllemmar av samhället och har sam-
ma r'ått till bildningen. För ntt Iå en rationell uppfostran ge-

nomfrjrc'l måste samhället ta, hancl åven om småbarnens upp-
fostran. Till en såtlan åtgård led.er' äveu clen omständigheten.
a,tt i det kommuuistiska samhället hushållningeir måste orilnas på
annat sätt och livinnornas albetc gör'as mera ekonomiskt. Iln-
ilast de kvinnor, som har särskild lust och a,nlag fi;r barnavåril
och upp-fostrau. spccialise lar sig pa detla område. merlarr rlr' öi -
riga sysselsätter sig mecl annat samhällsnyttigt arbete. Det blir
sålecles sarnhällets sak att tzr. vårcl iiven om clc allra, minsta bar-
rrer. Detta ligger clock ickr: -qå m1'cket inom ripplirstrans om-
råc1e som inom barnavårclens. varfiir vi icke vidare uppehål}r1
oss vicl uppfiostran av cle minsta bar"nerL till 3 irr'. lör villra
harnhem och barnl<rubbor inrättas.

För barn mellan 3 och 6 eller 7 år har vi barnträdgårilarna
(liindergarten) och för perioclen ?-14 år den egentliga grunrl-
laggancle skolan.'som nlan kan kalla Jiottenskola eller srundr
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skola eller hemskola allt efter behag. tr'rån 15. och 16. året be-

gJ,'r-rner special- och högskoleutbildningen.
Av dessa har barntr:ädgården till uppqift att uppöval och

sliii,rpa sinnenil, Iära läsning och skrivning och grunderna för
liilining samt i allmänhet sätta barnen i stånd att komma till-
rätta med sig sjä1va och omgivningen. Hemskolan skall sedan

unclel de år den har hand om barnen ge dem det mått av a I l-
månbildning, som skall göra dem levnadsdugliga och sätta

clem i stånd att behärska de svårigheter livet uppställer. Yrkes-
uthildning, specialbildning, vetenshaplig fordjupning tillhor icktr

clen egentliga skolau 
- 

clet blir fackskolornas och högskolornas

salr att ta hand om den.

Detta är den enkla rnen sälira gruncl vi kan lägga' frål
vilken sedan framtidens shola han utveckla sig, mer eller minilre
i överensståmmelse med de storartadle program' som utopister
Lil.shar att göra upp för det kommunistiska samhällets skola.

Så har vi lärokurserna, det kunskapsinnehål1 den gamla sko-

lan skänker. tr'ör att kunna avgöra vad som bör bortskiljas och

vac'l- som karr behållas av den gamla skolans kurser. är de.{:

nöclväncligt att vi gör kiart för oss skilhiaderr mellau clen nya

uppfostrans bildningsideal och clen gamla skolans - 
kapita,lis-

:ncns skola.
Kapitalismens bildningsideal är inc'lividualismen. Det äI:

iivcrmänniskan. som endast tänk.er på sin egen framgång. sin

egen utveckling, sin egen njutning utan att bekymra sig orn

hur många fattigare, svag;are, mindre begåvade han trampar
neil. Kapitalismens skola måste väuja barnen vid hänsynslös
konkurrens. Och detta sker på alla sätt och med alla medel. T.
ex. {Ienom att göra samarbete mellan barneu till ett brott. Er-
1:appas barnen med att hjälpa varandra, så blir de straffade.
Solidaritet är rrågot som absoltrt måste unilertr)'ckas. Viclare spor-

ias barnen genom tär'lingar, genom premier åt cle duktigaste.

-straf{ åt dem som blir efter. betyg. uppflyttningar o. **. v.

Den kommunistisha uppfostran har ett annat måI. Den vill
icke skapa n å g r a övermänniskor, som behärskar den okunniga,

massar, utan clen vill utveckla alla de olika möjligheter' som

finns nediagda hos varje enskild invidvid. Yarje människa har

sin särskilda begåvning, och den måste utvecklas. Genom att
arbetet göres till uppfostringsmedel för a1la, beh'över inte den
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Sl<nrn:tkeri i Sovjetr.vsslnurls ar.betsskoln.

p.aktiskt begåvacle stå tillbaka Iör rlen som har n:ie'a fallenhet
l,i;r a,nclligt arbete. Ingen behövel tvingas att lära, sig ctt Jrr.ht:.
sorn ha'iute har failenhet för. eller plågas med studicr, fast han
ii' mera anlagcl fr;r' praktislit arbete. onciast for att hans ftir-
äldrar har e' såclan stälini.g att cle' lorilrar clert. och sam-
hailet befrias fråu en mängcl missl1'ckaile incli'icler. som kom-
mit på orätt plats i lir,et. och var o.h cn 1lår, 'tbilda si' sär-
skilcla begåvning, I<ommer 'ar och en på .<in rätta pla.ts ocir ka'
r.rträtl;a det mesta möjliga och clet bäsla möjiiga. Och tlet är
iust clit clen kommunistiska uppfostran stråvar.

Men en ensiclig specialutbildning är icke målet. I)et liggr:r i
hapitalismens i'tresse att genomfiira arlietsfiirclelning ooh sp.-
triaiutbiiclning till clet -vttersta, att giira arbeta,ren till en ma-
skin ellel en ilel av en maskin. Här är iri<e fråga om hans
begåvning, hans lust eller {al}enhet. Det gäller enclast att rjka
pro{iiten f,ijr den cnskilcln kapitalisten.

Vår't mål 5-r at1, 
'p1;{'s1,ra 

l}ar,rrri'' i,ill rn:i'nis}ror. s,m li.-
härskal ticlens allrlliga och mirlr.r'it'llrr kriil,u' och srm Eerom
skapande arbete deltager i utveckiingen ay rleirna hultur'. S k a-
pancle arbr:tc på oiiha områclen. Val och en på sitt hrill.
rlet må seclan gälla aircliigt eller kroppsligt arhete.

53
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Ocir genom att var och en får utr,eckla sina särskilda allag
öhas hans arltetsförmåga på samma, gång som hans arbetsglåcljc.
samhällets produktivitet stiger. och detta kommer åter den en-
skilde till godo. T)' {örst seilan cLeu ekonomiska utveckliugen
lrommit så långt, att de materieila hindren för människans aucl-
liga utveckling aviägsnats. först 11å kan den nya rnänniskal
börja utveckla sig. clen kommunjstisha människan. rrars löserr
är solidalitet i stallct för'kt-,nkurlcns. samarbete i stä1lct frir
kampen mot aila. den fria männislians skapande a,rbete i stället
för tjänstematuelts, dagsvär}<arens och proletärens slavarbete.

Orrr rrtt rletla är vårt måi 
- att utvcckia dle irrncboendle lirll-

terna hos barnen och iche att proppa dem fulla med en massa
dittt minneskram 

- 
att göra dem ti1l praktiska. skapande män-

uiskor och icke till ovärksamma clrömmåre 
- 

att ge rlem cn
g1unc1lig käuneclom om sin ticls kultur och icke endlast ilen vt-
liga "bildning". som de flesta s. l<. bildacle prålar med 

- 
om

rletta är vårt mål. då inser vi, att vi utan vid.a,rc kan göra oss

av med clet mesta av det som läses i de nutida skolorna. Låt
c,ss tänka på de oliha läroämnena. '1. ex. religionsundervisnin-
gen. \rad är dess måi? Jo. att inpränta hos barnet ödmjukhet
och uuilergivenhet för överordnacle. förnöjsamhet med det lilla
gud gett och eir slö resignation inför de samhälisorättvisor, som
jnte ens barnet kan undgå att se. Att ersätta religionsundervis-
ningen med unalervisning i m o r a 1'är iika förkastiigt. En teore-
tisli rind.ervisning i moral, som står iika främmande för livet
som clen nutida kristendomsunclervisningen, shulle cnclast shapa
lika stora hycklare som denna. Och i det kommunistiska sam-
hället har vi ingeir anr'äudning för den kapitalistiska hycklar-
rn oralen.

De encla mo'-alisha glundsai;ser ett ba,rir behör'er lära sig
är'soiidaritct och att icke shacla sina kamrater. Och

dessa skall läras in praktiskt. i skolan, i arbetet. av livet
sjäivt. Då blir de också levanile för barnet och inte eudast
regler. som mån läser utantill ur en bok, men aldrig tänker på

rtt tillämpa i iivet.

Ilistorien. sådan den nu 1äses i skolorna. står likasom kris-
teuclomsunclervisningen i kapitalismens tjäust. Av tlen mängd
politisk historia. som nu inpluggas i ile stackars barnen, behöver
vi inte mycket. De många krigen oe.h ileras resultat. de olika
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huugaättenta ocir deras regeringsår. alit detta är sakel, som ured-
lemrnen i det kommunistiska samhället mycket bra reder sig för-
utan. Däremot behriver vi liulturhistoiia. arbetets hi-
stori:r och konstens. Och denna kan inli,ras på helt andra sått
än nu göres. Ett sätt att iros barnen r'äcka förståelse för historien
är' det som delvis prahtiseras i Ryssland. {Jnder övergångstiden
1rån ba,rn1;r'ädgårclen tilt den egentliga skolan. innan barnen
rjrnu karr Lörja rne,1 det cgcrrtliga arbctet, lever barn och lärare
tillsammal ett siags Robinscm-liv, uncler vilket cle halvt på lek
och halvt på allvar genomgår cle olika kulturstadierna. Genom
att barnen själva uppler.'er historien skapas lros dem en levande
förståelse fiir derr historia. som cle senare sjäiva kommer att läsa.
De har clå också ett helt a,nlat underlag för de upp$al;ser och
{ii;r'edrag. som de i skolan gemensamt utarbetar.

Aritmetiken och matematiken hör också tiii de ämnen, som
man misshandlar barnens hjärnor med. Folkskolkursen är allt-
för vidlyftig för att mycket skall kunna fastna hos barnen.
Och i de högre skolorna sltisar man vansinnigt mvcket tid och
arbete på att lära alla barn sådant, som dock endabt ett fåtal
senare behöver fcir ett visst yrke eller för fortsatta studier. Den-
ua matomatiska l<unskap kunde ju mycket enklare inläras i
specialkurser för sådana som behöver dem, medan de övriga
finge mera ticl till ett värl<iigt fördjupanrle i den kunskap som
är nödvändig for aila. Även här måste nya metoder komma till
anr'ändning. I stället for clet evinnerliga opererandet med, siff-
ror och tal aur'äudler man sig av det gra{iska framställnings-
sättet. r'ilket ger barnen tilifälle tili eget skapancle arbete och
bannl;rss1 både tråkigheten och meningslösheten från lektio-
ilerna.

Så har vi fysiken och kemin. I den gamla god.a tiden gick
det ju så till, att }äraren gjorde några experiment, som vanligt-
vis missl5'ckades. I modärna skolor är det eleverna själva, som
utför experimenten med apparater, som de också själva gjort.
Ällt detta är dock ännu alltför mycket teoretiskt, {ör mycket
lel<. för litet samband med livet. St<;rsta d.elen av denna fysiska
och kemiska kunskap kan vi säkert undvara utan att vår bild-
ning lider därar' .- vad kommer vi ihåg av allt detta efter tio
eiler tjugo år'. och hur ofta har vi användning för dessa kun-
skaper i livet? Det är just för att vi aldrig har någon använil-
ning för dem som vi glömmer dem.



1921

Språkkunskap anses vara nöilvändig {ör en "bildad" märr-
niska. Och de bättre lottades barn slösar bort åratal för att
lära sig flera främmande språk. Folkets barn anses naturligtvis
inte behöva lära sig något främmancle språk. de hinner inte ens
lära sig sitt eget, innan de skall ut i arbete. I den nya skolan
vill vi låta alla låra sig ett f rämmande språk. Om det
sedan blir ett konstgjort språk, iclo eller esperanto, eller ett av rie
levande spr'åken, t. ex. engelska, d.et får framticlen avgöra.

Även i språkunclervisningen spelar metoilen en stor ro1l. I
Ityssland- har bristen på lärobocker tvingat lärarna att utarbeta
metocler för undervisning utan läroböcker. Den bästa av r1e nu
1lör tiden användla metoderna torcle vara Berlitz-metoden, som
icke heller är mycket beroencle av lärobok. Den ryska 

- 
och

framtid.ens 
- 

metod blir en utveckling av Berlitz-metoden. Så
litet böcker som möjligt i början. Det främmande ordet för-
bindes direkt mecl clet föremål eller den rörelse clet beteckrrar.
I stället for att d.raga ut unilervisningen i ett språk under 6-8
år, så som nu sker, koncentrerar man inläranclet av språket
på en ganska kort ticlrymd och låter sedari eleverna fortsätta
med litteratur och övning i det främmande språket. På så sätt
vinner man ett bättre resultat mecl minclre arbete.

Om de övriga ämnena, geografi. botanik. zoologi o. s. r-.

gäller ungefål vacl som sagts om dem vi reclan behandiat. My.-
ket l<an utgallras, mycket förerrklas och m1'cket fordjupas. Ocir
sättet på vilket clet nöclvåndiga inläres kommer att av sig sjålr't
föränilra också, mycket av innehållet.

*

Vi kommer så till frilgan om lärarna. Bör de gamla lärarna
få stå kvar, så vitt cle förklarar -"ig villiga att foga sig i den
nya ord.ningen? Kan vi unilvara de h<;gt utbiltlade lärarc och

lårarinnor inom olika ämnen. som den gamla skolan åger!'
Vi skall komma ihåg. att r'årt mål är en a llm ä n b i 1 d-

u i n g, som gör barnen iivsdugiiga. tlfen alla iärare ooh lärda i
r'åra clagar år ju specialister', som så ensicligt specialiserat sig
på sitt ämne. att allt annat blivit dem mer eller miniire frärn-
mande, framföralit det praktiska livet. Som lärale i specialhlas-
ser eller vid h<;gskolor kan de vara lämpliga, men icke i våra
hemskolor, där det värkliga livet blir rlet viktigaste läroämnet,
rned vilket alla andra sammanhindes oeh på vilket de alla skall
tillampas. Tag en iärcl professor eller cn språklärarinna eller
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llollspcl i en bolsjcvikskola.

en natematikdoktor och placera honom eller henne mitt r en

skara barn av olika åldrar för att lära clem hur livet skall levas!

Yi kan tänka oss hur det skulle avlöpa.

Vi skall också iromma ihåg, att våra skolor åtminstone
i början, under rlen första perioclerr av kommunismens genom-

l'öranrle, måste vara propaganclaskolor. Skolan har hittills stått
i clen kapitaiistiska statens tjänst, sorn utnyttjat varje läroämnc,
varje metoil i sitt syfte. I)e gamla lårarna har de gamla idderna

inrotacle hos sig. Om vi krossar den gamla skolan, men låter
,less lårare stanna kvar. varifrån vill vi då få en ny anda ir
: skolan? Tngen inbillar -qig r'ä1. att cle skall lära våra barn

-l:ommunism I

I Ryssiand ]ät nian de gamla låra,rnn' l'ortsätta sitt arbete,

orrr] r1{: {örklaraclr sig villiga att stanna. uricler clen nya rc-
gimen. Många gjortle clet av ekonomiska skäl, antlra av ideella-
Men icke ens cle. som hadc clen goda viljan att göra sitt bästa.

iiuntle undvika att bli sabotörer. T-n- d.eras hela åskådning' deras

irleriktning var en helt annan än arbetarnas. H' N. B r a i I s-

f o r d s berättelse om några ryska lärare. tillhorande intelligeu-
sen. är typisk. I)e var skickliga lärare och a,rbetaile i clen nya
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sikolans tjänst. Somliga arr clem val' socialistcr. llen alla var'

iJe missnöjcla, utan entusiasm, utan arbetsglädje. utan förståelse

1'ör clet nya. Och färdiga att beklaga sig, så snart cn främling
l.om inom räckhåll. .De ryska arbetarna har också 1.ärt sig atl,

icke lita på iutelligensen. och d.e strär'ar att alltmera crsåtta

c'le gamla lårarna som ännu {inn-q hrtar mecl l1'utllilriaile fr:in
,.grra led.

lleu om vi inte vilt behåIla lärarna från clen gainla sko-

la.ri. huru skall vi då uniler det kaos, som naturligtvis fciljer

rned en revolutionsperiod, kunna få iärare till den n1''a skola'n?

,\tt r'änta tilis vi hunnit utbilda en nJr lärarkår skuilc taga

alltför lång tid. Vi skulle då antingen bli tvungna att låta sko-

lorna, stå uud.er tiden cller också använda de gamla lärarna''

ocl'r vi vill undvika båda dessa cventualiteter' Det är också

mycket troligt, att hela den borgerJiga lärarkåren skulle komma

:r,tt inställa arbetet undler en sådan tic1, så att vi metl eiler mot

r'år vilja bleve tvungna att söl<a oss lärare {irån annat håll. Men

r arifrån?
vr upprepar, att arbetama måste iita' enclast på sisr' s.1älvrl

och hjälpa sig sjä1va. Vi måste söka låra,re för r.år' s1io1a blancl

r,åra egna ied. Yi tar arbetarkvinnor och karisl<c arbc-
t a, r e. Vakna. intresseradle komlnunister. Genom korta instruk-
tionskurser får de de g1undlägga,nde idöerna kla'rlagda och seclan

grina v:irket an som rt-ptifostrare. I 1lörjan sllall clct ntrtirlligtvis
r,ara svårt för dem. men livet sjäivt skall lära, dem clet rätta sä1'-

1et och de rätta meto,felna,. Dessutom kan rnen tillsätta instruit"
'i'iiler. som reser omkring och hjälper till mecl råd oc'h dåd'

\riirtigt är ogkså att man genom en kraftig propirgancla, siiket

inviirka på t'örålclrarna, så att den il1'6, glio|an och cless lärtr,r,-

rnötes av förståelse och kan räkna med samarl:e1;e och hjä1p

ir'åu förälclrarnas sida.
llfter lågra tir har desså provisoriska lärariunor ledan

l.uirnit förvärva sig en foncl av erfarenhet, som kan komma an-

dra n)'fö1jare tiil godo. IJnder tiden har man ochså kommit
r gång med lärarutbildningen, ocir kan småningom ersätta de

provisoriska lårarna meduthilclade. H uv u n[ s a k e n ii r a' t t
skolan f rån borjan kommer på rätt spår'
{)ch clet gör'iteu errdlast om arbetarua själva tar harrd om dcu ge-

n a, s t och icke överlämnar den 'i sina motståndares hånder. TJ'

elen nuvarande intelligensen är och förblir'i alla fall direkt el,ler
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indirekt motstånd.are till revol'utionen. Och att an{örtro dern
uppfostran av baruen, c'leir n5'6 generationen, framtidens fo1k. clct
vorr: irl,t Livcrrl,yta rlen framgång revolutionen reclan vunnit. resul-
la1r.t al vårt albr.tc.

Vi hoppas clock. al;t clet blancl intelligersen skall fin-
las iitminstone någ'ra. rnän och kvinnor', som skall stålla sig
pri r'år sicla och av värliiie öve'*t1'gclse deltaga i vårt arbete på

rlet n;'a samhällets uppbyggardle, och clem hälsa'- r'i naturligt-
vis r'älkomna i -,'åra led. men att vi måste räkna intelligensen
.-.orn social enhet bland våra motstånclare. det har clen lrrskt
rcvolutionen trydiig{ 1'j sa1.

I)et återstår nu endast att tala orn organisationel av den

nJra sliolan undcr sjäh'a levolutionstiden. För att göra saken enh-
la,re. låt oss ta,ga ctt exempel. Det gäller för oss att organisera
sholarr i ett bruhssamhålle på ianået. Dår {inns naturligtvis
rctlrru ett sholhus. och clet lian vi övertaga. Annars och kanske
ä,nnu hellre kan vi för barnens räkning ör'ertaga ilisponentetrs
storartacle villa mecl allt vacl c1ärti1i hör. Det är just vad vi be-

hijver". Så inråttar vi oss clär. A1l tiverflodig grannlåt av1ägs-
rras. och rummen iirrättas så att de blir trevliEa arbefurrum. Att
l"'iija mecl han vi r'ä1 inte låta barnen överiratta i skolan, utal r-i
måste låta tlem gå irem till natien. Itrndast cle som ej hal nåqot
hern skall naturiigtvis heit och håIlet bo i skolan. I arbetsrum-
mon släl lcr vi irrtc rrpp rrågla prrlpeter i stela rn,-1cr. utarr vi
nrriblcrar clem med arbetsbor"cl cch stolar i olika storlekar, så att
varje barn c1är han finna en plats som passar för honom
cller henne. Någoii privategendom {örekommer inte. varför .bar-

nen ej behiiver ha någon beståmcl plats.
De minilre balnerr bör ha en sårskild avdelning föi sig, men

icke vara avstängd.a från de störres arbetsrum. emeclan ett vik-
tigt moment i unclervisningen består i att de vngre barnen Iår
gå fritt omkring och se på de ålrlres arbete, r'arunder de na-
turligtvis 1är sig eu hel de1.

För cle minclre llarnen, alltså i Kinclergarten, tillämpas M o n-
tc s s o ri metod e n. som naturligtvis kan utvecklas cch i syn-
nerhet tillfr;ras ett mera utpräglat socialt inslag, d. r'. s. barnen
vänjes vid samarbete och solidaritet. De små barnen får alltså
leclan här lära sig att sköta sig själva, städa och hålla ordniug, och
överhuvurltaget r'änja sig vicl självständig sysselsättning, Läs-
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ning, skrivning och räkning inläres enligt Montessorimetoilen.
som grud.ar sig på barnens fysiska och psykiska förutsättninEar
erch därför kan ge det bästa resultatet. I en sådan skola, där bar-
nen allticl är sysselsatta mecl någonting som intresserar dem.
antingen arbete eller leh, förekommer ingen disr:,iplinfråga. I)en
enila regel som behöver uppställas är att barnen aldrig får -"töra
sina kamrater i cleras arbete.

I)e större barnens skola, sorn vi metl avsikt kallar h e m s I< o,
I a, skall organiseras som ett hem. Rarnr:n skall utföra alla i ett
hem förekommande sysslor och i samband mecl dem inhämta de
kunskaper i oliha ämnen. som är nödväncliga fr;r livet. På så sätt'kommer 

dessa kunskaper att inarbetas hos barnen och icke så-
som nu endast ytligt meddelas clem. Från fijrsta början vån-
jes barnen virl självständigt årbete. Liiraren är enclast ledaren,
r'ådgivaren. För de större barnen finns ett bibliotek, som cle

läres att använd.a på egen hanc1. Trädgård och husd.iur bör
också finnas och skötas av barnen. (lr:nom besök i olika värk-
stäcler, fabriker o. s. v.. varvirl resultatet sedan bear"betas hemma.
lär sig barnen att l<änna de olika vrkena och har förutsättnin-
gar {ör att kunna välja clet rätta. clå rlet seclan gäller att spe-
cialisera siS lå ett yrke eller fortsätta mecl stuclierna.

Och clet viktiga,ste ar, allt. (ieirom cletta självstäncliga arbete.
som alltid ger resuLtat. vänjes barnet vid att stäncligt tränga
framåt, att söka efter clet bästa sättet, clen bästa metoden. att
skapa något nytt. Och clet är just cletta skapanile arbete. som
kännetecknar det kommunistiska samhället, där var och en kän-
ner sig Iiörpliktacl att sträva framåt rnot cn allt större lull-
komlighet. frihet och l-vcka.

Den kommunistisl<a hemskola,n måste utan tvivel borja i all
anspråkslrishet. Men e{ter hancl som det nya samhället stadgar:
sig och kan skänka mera l<rafter och uppmärksamhet åt sko-
lan, och då mau hunnit utbilcla skickiiga lärare, skall deu
snabbt utveckla sig. Skolan ska,ll icke mera bilda något avskilt
för sig utan stå mitt inne i livet och utgöra en del av själva
livet. I)en skall bilda en organisk del av samhället och tillsam-
man mecl detta sträva mot fullkomiigheten.



61

DET POLITISKA UPPLVSNINGS.
ARBETET I

Av N. KRUPSKAJA

SOVJETRYSSLAND.
(Fru LENIN).

Itopaganilal å Riirla kosacktåget.

Kriget ooh revolutionen har bland massorna väckt en lidel-
sefull törst efter kunshap. Man måste se med vilken uppmärk-
samhet massan lyssnar till en talare, hur den kan b1i stående i
tirnmar i fruktarr att föriora ett enda ord, för att förstå hur
stor clenna törst efter kuuskap är. Och denna massa är lidelse-
fulit intresserad inte bara av dagens aktuella frågor. Så begär
b1'rådet i någon liten avlägsen by föreläsare och anger som
önskade ämnen: stenåldern. franska revolutionen, kvinnofrågan.
Ett propogandatåg meil en bokdepå passerar exempelvis genom
en by. genast ordnar sig en lång kö vid denna bokdepå och växer
alltjämt. Man ser kvinnor. gubbar, unga människor med säckar.
Det {örefaller som om man veiat köpa allt. bara det gått för
sig, men tåget ger inte denna by mer än en liten del av sin
bokrikedom, det finns andlra som också ska ha. Man tvingas
nästan tro. att det inte finns något område där bönderna och
arbetarna är så initiativrika som på den oifentliga upplysnin-
gens. De upprättar folkets hus, klubbar, cirklar, för att inte
ta,la om teatrar. Ilela Ryssland, från de yngsta till de äldsta.
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gcr teatelföreställningar och konsertel, när marr inte har några
p.jiiser slilivel man sjålv såcla:ra. llet finirs gttvernement, där

rnan {iirncr fler teatrar än i hcla Frauhrike. Iblancl vet inte
suvernementets ccntrum. hur många kul {,urella upplysniirgseta'
i-ilisscment clet {inirs i rtsp. gtveluemetrt. Uncler såclana förhål-
lanclen som hiir shiidrats är clct cn lust att a,rbeta. och arbctet

sku.lle vara mycket lätt. om man inte hacle också anclra faktorel
att rä1ina mec1.

Men såclana {inns tyvärr och gör clet hela synnerligcn rnö-

closamt. .Det är ytterligt ont om clugliga lärarkrafter och ån mer

om läroböcker. Man tvingas ju av pappersbrist sänka tidninga'r-
rras upplagor. Kriget, som påtvingårs oss, arbetstvånget och alla
cl.vlika svårigheter gel märiniskorna airnat att syssla med. Man

hal stalk känning av bristen på skolche{er. järare. bibliotekzr-
lier. Dessutom är arbetet .nytt 'ocir måste ar' lärarna läras från
'Lrörjan, järnvägarna är i ett otillllreclsställanrle skick .rch Postens
tiåIiga tillstånd är orsak till en Ianclsbygtlens isolering sådan

Ryss1a1c1 aldrig hittills känt. Och iclit-' dcsto mindre går upp-

lysningsalbslel framåt med en m)'cket stark fart.
I Ryssla,ncl måstc man ännu hålla på mecl ett upplysnings-

iirbete som är alldeles överflocligt i dct ör'riga Europa. Som

nrv från tsatismen har vi milli<inel och åtel niillioncr analfa-
beter. Så har i guvernementet Saratov inregistrerats 2'400,000

icke skriv- och iäskunniga^ i Yiatka 2,000,000. Gomel 1,500,i100,

lljasan 1.200.000. Pensa 300,000, Vologda 500,000, Pskof{
8?0.000, Kasan 500,000, ldisinij 5*61'9orocl 4it0.000. Petrograd
62.000. En särskilt stor procent anal{:rbetcr finns i östern, i gu-

vernementet Uralsk ?5 procelt. i guv. Aitai ?8. Sirnbirsk 80,

'f'jurneu och Astlakan 94 proccnt. Folkkomrrissr,r'icrnas råcl har
ritsånt ett särsl<ilt clekret angåencle nöclvändigheten att fortast
nii;jligt röja rent hus mecl anaifabetismen. I enlighet mecl cletta

dekret l.rar en speciell kommittö bildai,s 1lör analfabetismens ar'-

"ka{fande och derrna har energiskt gr"ipit sig verket an.

Allryska, Llentlalexekutivliommitt6n har likaledes på sin
senaste ' session beslutat metl all krn ft utrota analfabetismen.
Här några siffror från cless arbete. Enligt rapport frrtn Tam-
f6lrugurrern€mentet har- rLnclel r1c trc {örsta månaderna 1920 de

fiir ovannämncla syfte upprättacle skolorna unilervisat 48,000

persdner'. guverncmentet Tjerepovitz ra,ppgr:terar 57,807. \ror-
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nesensk lapporterar 50.000, Novoz;'bkov har givit kurser åt alla,
invånare upp tili 40 år. I Petrograd har 500 av c1e bästa 1år-

,jungarnii redan medelelat unclcrvisning åt 9,000 personer och hom-
mer att 1,a itu med ytterligare 25,000. I I(aluga har öppnats
190 sl<olor, i Sarator.' 1"000. Tula och Kozmodemian;sk 130, Jisc_lra
.[0, Årkangeisk 180. Omsk 190, Elabuga ?0 etc. l\[an tr-vcker'
ribc-böcker på ryska, polska. tyska, tatariska, tjovakiska, 1et-
1;iska. estniska, jucliska och en hel hop anilra språk. llncler 1g20
ha,r 6 procent av Ryssiands anaifabeter undlelvisats i skrivning
och läsning. På r-issa håll. som i Petrogratl och guvernementet
Tjercpovitz. fnrtgår analfabetismens avveckling synnerligen
frtl,mgångsrikt. f Petrograd. uirclersökes hithörzinile problem a,v
stadssovjeten och viicker eu utomordentlig hänförelse. Maxinr
Gorl'ij har besökt sirolc,rua och inspekterat dem. l{år sovjet-
myncligheterna ger envar möilighr:t att lära läsa och skriva.
l'orclral c1e ocl<så att, varje mcdborgare begaguar tlen.

I arbetet utfärdas ptl olika hål} intressanta föreskrifter och
1lörordningar'. I guvernementet Kasan straffas rlen som ej vill
lära sig läsa och skriva med böter på 5.000 rubel. offenfligt ar'-
bete intill 3 månader och mistancle av livsmedelskort. f Petro-
g;racl {lyttas cle ovilliga ned i 1ägre livsmedelskategori, ilras inför'
I'olkclomstolarna och uteslutes ur fackför'euingarna. f Tambor,-
guvernementet gillas ej juricliskt en analfabets bomärke, o. s. v.
Exekutivkommitt6ns b)'rå i Saratov har utsänt en förordning.
vari bl. a. säges: De ruedborgar.e. som fri-r'illigt infinner sig.fc;r
att åtnjuta en föi'sta skolundervisning. erhåller föijande förmå-
ner: 1. de {år ett certi{ikat som liefriar ilem från alla skJ'ldig-
heter utorn att göra krigstjänst, 2. tle han få hämta sin livsme-
rlelstillclelning var de viil i rayonen och behöver ej stå i ko, il. dr:
trhåller före anclra tilldelning av marmfakturvaror.

De. som absolut -.rrågrar mottaga unclervisning. föres inför'
{olkclomstoiarna och interneras i ett koncr:ntrationsläger på tre
månaclel.

För att i såclan skala avskafl{a ant-ilfabetismen {iordras t-vd-
ligen att man förbereclel personalen i lil<a stor skala. f guver-
uementet 'Ijerepovitz går man så till r,äga. Man håller di-
strihtskurser om tre clagar för att skola 250 skol-arbetare (la-
lare). sedal kretskurscr för viclale utbildning i kretsarna, så en
l<urs på tre veckor som förbereiler 10,000, pesoner och slutligeu
specialkurser i undervisning och ör'erval<ning avsedda, ati utbilda
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36 instruktörer. f en hel rad guvernement har också drivits ett
intensivt arbete for utbiklning av lärare på de lägsta stadjet.
Alla som deltar i arbetet på analfabetismens avskaffande placeras
i fråga om livsmedelstilldelning i första kategorien.

Folkkommissariernas råd har i enlighet med äskande ar.

utomord.entliga kommissionen för analfabetismens bekämpaude
utanordnat 4'/, milliarder rubel. Högsta instanserna för bränsle-
tillclelningen har lovat olja åt institutionerna för analfabetismens
bekämpande. Kommissariatet för utrikeshandeln har beställt
blyertspännor, pännskaft och papper för 61/2 million personer,
som ingår i undervisningsplanen för år 1920.

Vid sidan av det direkta arbetet på analfabetismens avskaf-
fande för utomorclentliga kommissionen också en omfattande pro-
paganda i samma syfte, särskilt genom affischer. Utom skolor a'r'

lägsta grad skapar man också skolor för personer dom kan läsa,

och skriva. I dessa skolors program ägnar man särskild uppmärk-
samhet åt matematik, naturvetenskap, ekonomisk historia, studiet
av ekonomiska projekt och arbetets historia. På sista tiden har
man i alla guvernementscentra organiserat partiskolor och skolor
{ör sovjetanställda, vilka skolor har en särskild betydelse för be-
fästand,et av sovjetregimen i alla landsänilar av Ryssland.

Särskilt måste nämnas Sverdloff-universitetet i Moskva. i
vilket håIlits partikurser och kurser för sovjetutbildning och dit
'tusentals unga arbetare kommer; åvenså arbetarstatens fakul-
teter, cle. tekniska yrkesskolorna och sl<olorna för vuxna.

Biblioteken utvecklas intensivt. Överallt där de vita farit
fram har de fördärvat biblioteken och bränt ned somliga full-
ständigt. Några guvernement, såsom Kursk, har inte intill den-
na dag varit i stånd att reparera barbarernas vandalism. Svå-
righeten att med nuvarande ringa boktillgång reparera skadan
är mycket stor. Först på sista tiden har också statens bok-
forlag br;rjat arbeta med mera kraft. Troligtvis blir man tvun-
gen att på en gång trycka hela bibliotek.

Och dock, trots ilessa föga gynnsamma betingelser ökas an-
taiet bibliotek i Sovjetryssland. I några gllvernement, exem-
peivis Tula, har antalet tiofaliligats sedan 1919. I guverne-
menten Astrakan, Briansk och Perm har det sju{aidigats, i fyra
guvernement trefaldigats etc.

f vissa guvernement är absoluta antalet bibliotek tillfreds-
ställande, såsom exempelvis:
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1. guvernementet Tver äger 8?9 bibliotek och 2,150 läsc-
stugor,

2. guvernementet Viatka 2,437 bibliotek,

3. guvernementet Perm 1,88? bibliotek och mer ån 211 1äse-

stugor,

4. guvernementet Jaroslav 1,828 bibliotek,

5. guvernementet Saratov 835 bibliotek och mer än 930 läsr-,

si ugor;

6. guvernementet Smolensk 1,625 bibliotek.

7. guvernementet Samara 478 bibliotek, över 702 läsestugor'.

8. guvernementet Kostroma 1.1?1 bibliotek och över .93ti

läsestugor,

9. guvernementet Kaluga 1,108 bibliotek.

Övriga guvernement äger vartclera 1,000 bibliotek. 'Iotal-
summan bibliotek ftu 42 guvernement (oberäknade Nordkauka-
sien, Ukraina, Donetz-bäckenet samt ile kooperativa och fackför-
eningsbibiioteken) uppgick till 32,166. Är 1919 fanns i 32 gu-
vernement 13,506 bibliotek. f samma guvernement fanns år 1920
26,118, d. v. s. antalet bibliotek i dessa guvernement hade för-
dubblats. I Petrograd fanns i revolutionens början utom ile of-
lentliga bibliotekeu 23 bibliotek med 1,10,000 \'olymer. liu
finns.ilet 59 metl 800,000. Under tre månacler utlåuades 156,000
större och 257,000 smärre skrifter. Svarta sotnjornas skriftcr
och ile religiösa propagandaarbeten, som står hvar i c1c gamla
l',i.trlioteken. utlånas ej och har fått lämna plats fr;r pc"'litiska och
och andra arbeten. I biblioteksscktionernas diagram finner man
haraktäristiska siffror, visande hur att br;rja med antalet böcker
sjunkit genom utgallring men seclan ändå ökat till det dubbla.
Ribliotekstekniken har också utvechiats betycliigt. I många bib-
liotek, t. o. m. i relativt små. har man infört decimalsystemct.
Åntalet vand.ringsbibliotek har avsevärt ökats, iäsestugorna ]ral
blivit viktiga lokaler, clar det läses högt för allmänheten. Folk-
liommissariernas råcl har för länge sed.an utsänt ett clekret, eniigt
vilket tidningar och broschyrer ska läsas högt för ailmänheten
i byarna och småsamhällena. Men först nu, sedan !'olkunder-
visningskommissariatet tagit itu mecl detta, har dekretet kun-
uat bä,ttre e{terlevas.
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antalet studiehiubba,r är svårt att honstatera. I)e fi'ns i
iurm av partikiubbar, röda armekiubbar av alla slag, ungdoms_
kiubbar, fabriks- och verkstadsklubbar, sektioner av clet offentiiga
rrpplysningsarbetet, proletkuitklubbar etc. I Sovjetrysslancl
spelar klubbarna icke samma roll som exempelvis i tr'ra,nkrike
under clen stora revol'tioneu och revolutione' 184g. Den poli-
tiska iedni'gen tillhrir i Rysslancl Kommunistiska partiet. Klub-
barna, m.ts'arar allmän'a behov. Dar hålres kurser och sam-
rnanträden. ges konserter och ten,terföreställningar.

I bya'ra inviges alitjämt nya och talrika folkets hus, tili
vilka så småningom av sig självt koncentreras ledningen av det
offentliga bildningsarbetet för resp. ort: bibliotek, skolor, yrkes-
kurser, klubbar, upplysningsbyråer, små eirklar, liörsångövnin_
gar, för'eställningar och utställninga,r.

r clistrikteris h*v'clorter hal man uppråittat små s. li. bo'-
r.leh's med små r'esta,ranger, kafier, sarar {ör. soarder och häst-
stall. I clessa hus tar lantbor'ir. in clå de kommel på visi.l . Orn
hvällarna läser m.' hogt for clern ur tidningarna or:h broschl,-

'er, ilebatter 
^rrangeras 

och efteråt spelas teaterr, sjunges så'-
ger o. s. v. Bonclehuscn har en avsevärcl betytlelse rrr propa-
gandasy'punkt. Ensamt i guvernernentet Gomel finns 60 st'c-
lion.

Parailelit mecl c1e fasta'pplysningsi'stitutionerna utiik:r.s
.fter hancl betydligt forrnerna och mecllen för den rörriga pro-
pagandan. Propaganclatåg och -båtar far omliring överallt rnecl
*1,stälf ingar, kinematografer. agitatorel och m'siher. De giir.
halt ute i byar och småsamhailen och drar till sig massorna,.
Pr:opagandava,gnar. r'rrria tåg och ambulerancle utställningar {ci'
ullplysningen ut till alla Rysslancls mörhaste vrår.

IJncler heigerna och folkfesterna väcker popuiära, teater-
fiirestälininga' o. cl. la.ntbornas tankal oclr utvicigar tlerzrs hori-
sont.

Ålia dessa olgan för clen of{entliga upplysningen bellordrar
rle:ir okunniga massans kulturelia utveckling. Sista tiden ha,r'
rnan i enlighet mecl heslutet på Kommunistiska partiets sjätte
}<ongress angåencle clen ekonomiska situationen ålagt dem sorn
ariretar i tlen offentliga upplysningens tjäust ctt n5'ff momerrt: att
inplanta i massorna lust för arbete och samvetsgrannhet i ar-
berl,et. sinne för ek.nomisk 

'rganisatiorr 
och procl'ktionens olika
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1'rågol. l)etta rnornc'lt
-ratl.

M1'gL"1 hal lr-,chrL gjorls il'r'iiga om lnassoLrlas offentiiga upp-
11.sniug. mcl clet åtr:rstår iinuu oiirrclligt rnycket att göra. Yill
rnan skapa ett nr,tt lir" pri clen l<cmrriunistiska grunilvalen. må,stc
folliets ltlcda ma-ssor lteviiirrra-" rned alla, r'ctandct-s mealcl.

S o r'.i etr.vs sl:urrl till kosackkr'dlrrorna "

Iil rrgn i.ltörh I<osacktåget.
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hitl leclar i hög- grad liomurit till sil
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KOMMUNISMEN SVERCE
Av ALFRED KAMPE

Sheviharna.
tltan tvivel är l<omm*nismen rk:' älclsta eller r'sprungli-

gast samhållsformen i Skanclinavicr. I)ert fr"arngår nämrigen
av tillgängliga urkunrler, att l'olhet längst liribarra i clen käncla
tiilen levcle i smärre ambulerande szrmhiille*, uppehålla.ncle livet
genom åkerbruk 

- ehuru s-vnnerligcn primitivt skö1,t 
-. bo_

skapsskötsel, fiske och jakt. Secle rmera, sedan äganclerättsbc-
greppet v'n'it hävd, begyntc a'clra former ta,ga överhand: träl_
clomen, tjä'ste- och legohjonsförhållandena cfterträclde urtidens
sociala rörelsefrihet. En arbetand.e l<lass. fullstäncligt unclerkuvacl
och slaviskt hållen av husbönderna, inaugureracles.

Men med kristenclomens in{örande begynte eme}Iertitl _ och
särskiit seclan lutheranerna gjort tiilgå.ngen till Nva Testamen-
tet mera allmän 

- 
1-issa, ii'erspända drömmnre elrer fanatilcer,

som icke förmått smälta vacl c1e last. att spel.rlera, i de först^
guclsmännisliolnas förhållanden: reclan pri, 1-100- och tb00-talen
framträclde tende nser i ilenna ancla. Småkolonier, Iec,tda eJl;er
kommunistiska prinoiper, för ett st.nnt och iirligt krisiligt lever-
nes 

'pprätthållancle uppstocl uncler detta tidevarv här och clär i
E'ropa. llan kan ju särskiit påminn. on anabaptisterna eiler

'eclerclöparna - 
under 'ilket senare nam' de är bättre känc1a.

Men till S'crge kom icke ilessa rörelser:, fölrän 'issa mot de
officiella sta'tsreiigionerna *pprorisha skrjfter 

- 
om man 

'ndan-tager cn ticligare, ehuru rätt obetl-cIlig veclerdöparri)relse -- be-
g1onte 1äsas av åtskilliga vetgiriga oeh oppositionella glubb-
larc. Som låro{äcler för clem han riiknas Johan Konracl Dippel ,

J.acob Böirme och Gottfricl Ar'olcl ni. fl. (har i landet .,erto.l"
lvrelchior froffman från 1526, tills iran 

'tvisacles 
påföljande år).

vilkas åskådning mot mitten a,v l?OO-talct och tru-g"ot tilt in-
gången av 1800 vann må,nga hängivna anhängare. Särskilt känt1a
och omtalacle bland clessa är Skevirharna 

- ett kommunis-
tiskt stvrt. religiöst sar'f''cl på \'ärmclrin. Det bilclades i brir
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av 1?20-talet i tr'inland av tvenne fanatici, bröderna Erikssor.
iamte åtskilliga andra. och hamnade efter åtskilliga äventyr i
Tyskland och Holland på gården Skevik 

- som t1e erhö1l i dona-
tion 

- 
på Yarmdön, strax utanför Stockholm. Gårclen utarren-

derades eller utlämnades som hälftenbr'k, och på cless avkast;ning
jämte går'or från beundrare och anhängare, drog sekten sig iiram.
Ilet var ett slags klostersamhäIle. som icke vilie ha något att
göra med r'ärlclen inom sina gränser. När samfundet utdött. 1832.
iiverlämnades skevik till värmdö församlings fattiEr'årc1. i var'-*
iigo området .ännu befinner -.ig.

Per Götreks läror.
I föregående årgång av denna tidskrift.red.ogjorctrc undertook-

nacl för det kommunistiska samfund, som på 1840- och 1850-
talen hacle sina möten hos grunilare', antikvariatsbokhanillancle'
Per Götrek. vicl J'ärntorget i Staclen mellau broarna. Där-
c'mot lämnades endast fragmentariska uppgifter om 1ä r o r.n a.
ehuru litteratur icke saknas. Såluncla utgav G. 184? crn program-
skrift: "Om proletariatct oclic1 ess bcf r:ielse
genom den sanna lcomrnunismen". som full-
ständigt utvecklar clessa halvt poetiska drömmares huma,nistiska
åsiktar.

Författaren säger inledningsvis. att missförstånd eller Iirli-
komlig okunnighet rörancle den sanna kommunismcn. rless läror:
och syften. föranlett skriftens utgivande.

"Kommunismen, detta proletariatenas evangelium. återförvi-
sande till den ursprungliga kristerrdomen. har det gemensamt merl
clenna, att cless 1äror ej spridas genom högsholorna. utan utgår
från verkstäclerna och de fattigas boningar. Den har det ge-
mensamt med Kristi evangelium, som var juclarna en förargelse
och grekerna en dårskap, att den måste bli en förargelse för
den privilegierade klassen och en dårshap för den världslisa vis-
ilomen.

De svenska kommr:rnisterna anhåIler. att dessa elier c[er:a-*

trosförvanter i utlandet häclanefter icke måtte tillvitas andra
grunclsatser och läror, än de vilka,i denna iilla bok innehåller, och
önskar högligen, att dessa 1äror och grundsatser måtte blir.a
{öremål såväl för vars och ens enskilda begrundancle, som för
en så allmän och offentlig diskussion som möjligt.
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Och då ile nu offentligen framlägger sin trosbekännelse,
hoppas de, att hädanefter ej få höra sig påbtirclas att vilja sain-
}rällets och tronens omstörtning, egendomens fördelning mellan
sarnhällets meillemmar, familjelivets och äktenskapets upphörand.e
m. m. d., emedan det för var och en, som behagar genomläsa
rlenna skrift, bör bliva klart, att dc ej önskar uågot anrrat äu.
genom d.en nationelia viljan beretkla, på laglig väg vunna, re-
former. De är ali mänsklig ordning unclergivna, och detta för
Herrans och Hans saks skull."

Som apostille vidfogas härefter foljande, som även kan vara,
arr intresse att taga del av:

"In d i vi'du aI ismen avsöndrar den,enskil,tla personligheten från
släktet och hånförer,allt till sig sjålv (egoisrnen), talar,om mitt octr ditt,
och upp,otfrar det allmänna lör tlet enskilda intre,sset. Ilärav hat, av-
söndring, fiend,skap, allmånt elåinde, modern he,clendom.

Kommunismen förenar den enskilda personligheten med släk-
tet, ,och 'hånförer allt till samhället (gomenligheten), talar om v å r t
och uppoffrar det enskilda Jör det allmänna intresset. IIärav: förening.
frid, broclerskärlek, allmänt välstån'd ]såmt krist€ndom."

Arbetet inledes med ett kapitel

"om prolefarlafel",
vilket begrepp G. definierar på fc;Ijande sätt: "proletariatet är
clen klass i samhäiiet, som uteslutande lever av sitt arbete,
och icke av vinsten av något kapital; den klass, vars väl eller
ve, vars liv och död i följd c1ärav beror av växlingen av goda
eller dåiiga konjunkturer, som med ett ordl beror av den min-
si<ad.e konkurrensen."

f nästa ögonblick påpekar emellertid författaren, att ehuru
det i alla tider funnits fattiga och arbetareklasser, har det
icke alltid fuunits proletärer, som blevo en produkt av maskin-
tekniken: ångmaskinerna, spinnmaskinerna och de mekaniska
vävstolarna. De utträngde arbetarna, alldenstund man genom
dem kunde leverera varorna till battre pris. Sålunda blev fa-
brikssystemet infort och med iletsamma arbetsfördelningen, var-
igenom arbetarna sjalva blev maskiner. På grund härav har
också den hittillsvarande meclelklassen i synnerhet den minilre
hantverksmästaren, blivit allt mer ruinerad, arbetarnas forna läge,
helt och håIlet föränilrat, och tvänne nya klasser, som småningom
uppslukat alla de övriga, uppkommit:
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"1) De stora kapita.listernas kl,ass, som i alla i industriellt ,hiin-
seerlile fortskridand'e länd,er nästan uteslutande är' i .b,esittning av de
{,örnödenheter, som föl livets bibehållande b.ehövas, ooh av de medel
(maskiner, iabriker" verkstäd,erJ. r'almedelst tlessa f,örnödenheter blir
irtkomliga. D,etta är d,en klass. som kalla,s bourge,ois ell,er bourgeoisie.

2) I)e ingenting iiganiles klass. ,som år tvungen att sälja sil
arbetskraft tiil bourgeoiskla,ssen, €nclast för att ,erhålla levnadsbehoven,
men då de ]dda parterna vid tienna handel .ej är till varan.clra i lika
,ställning, utan földeiarna på lrour.geoisiens siil,a. så ,rnåste de ingenting
ägande ,foga sig ,efter de av bourgeoisien föreslagna dåliga villkoren.
Denna .ar' bourgeoisien beroende klass kall:-r"s p r ol eta ri.er.nas kla,ss
eller ilet förut nåmndrr prol.etariat.et."

Sedan förllattaren uppclragit vissn jåmlörelsel mella$ prc)-
ietärer å ena sidan, slavar. Iivegna och hantverkare å anilra. och
funnit att de förra haile en mela otrygg ställning än de senare,
rrren att iikväl hantverkerieLna var dömcla att uppslukas av
fabrikerna, redogiir han i korhet för de olika sekter. som rym-
des inom kommunismen, "c1en politiska sko1a. r,ars läror med
en {örundransvärd }rastighet und.er det sista decennium spritt
sig och vunnit sympatier, i s5rn11s1hs1 blancl de arbetande klas-
seruå i alla länder, båcle i gamla och n_va viirlden". Ifan dekla-
rerar slutLigen' att cle Skanclinaviska konimunisterna anslutit sig
till ile tyska; men d.e skiljer sig entlast i några smårre cletaljer,
icke i principerna, från cle Clabetska (il<ariska) anhängarna.

I andra avdelningen behancllar Gr;trek

"hornmunismen under övergångsperioden".
Han såger rakt på sak. att kommunisterna, åsyltar så iu-

rätta samhället. "att varje dess mecllem utan utantag må kunna
i fuilständig frihet, tlocli utan anclras rättigheter rlärigenom för-
siimras, utveckia och använcla alla sina anlag och krafter. I)e
vilja nå detta rnå1 genom upphä1rancle sr. privategenilorac.n. i

\/a,rs ställe egendomsgemenligheten inträcler."
Men fcir trtt uppnå tletta må}. måst'e givetvis rrissa medel

tiilgripas, och t1å våldet på de,t strängaste fijrkastacles ("några
kommunister pleclikar materialism och ateism samt om egen-
rl,msgemenlighetens in{örande mecl våld"). är man hänvisail åt an-
nat hå11. En valreform, "stödd på fullkomligt demokratiska prin-
ciper, samt tillämpning av jämlikhetens och broclerskärlekens
princip, heigacl genom kristendomen". anses icke oäven. Dess-
utom forilras clemokratiens {ullstäncliga införande. "men tillåtes
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Det rå.ilsrr.skr pals:u.tfigct Lelin r-id,Ick:rterinodar.

El lrmorad Ilenikin-r'agn. kajlad ','Iill tltoskvt!,'
dit rlerr rtlrlrig liorrr annu1. ii.tr som'bols.jc,r-ikernrs I<rigsbytc
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tlärfctr icke att någon våIdsaml; berövas sin enskilda egendom.

för att ör'er1ämnas åt gemensamheten". Gotrek citerar: "Varje
människa strävar att bliva lycklig". Likaså "I)en enskildes lycka
är oskiljaktig {rån allas lycka,". Ilan ansei: med bergfiirsiit-
tancLe tro. att kommunisterna genom sitt inflytande skall berecla

övergången "genom att upplysa, moraliskt förbättra och förena
poletariatet". Och i samma and.edrag ger han {oljande upplys-
ning: "Kommunismen är läran om en befrielsc. som jcke var
möjlig för slaven, icke för clen livegne. icke för hantverkaren.
utan för proletariaten, och därfor hörer homr.nunismen nödvän-
digt tilt det nittonile århundradct och har under ingen föregåcnck:

tid så som nu varit av behovet påka1lad."

I fortsättningen betygas, och det var kanhänila lödvändi9t
fc;r författarens "timliga frid" i Sockholm, att kommunisterna
icke vill någon våidsam omstörtnirg, utan endast vilja verka
"genom plolcta ria tets uppiysnirrg. moraliska törbättring och för-
ening". Men därpå uttalas fc;ljande siarord, som fått bekräftelse
intiii mycket sena tiil.er: "De vet likaledes, att revolutioner icke
göras avsiktligt och ovillkorligt, utan att de överallt och alltirl
är nödvändiga foljder av omsländligheter", etc. Författaren anser

dessutom, att om proletärerna "injagas" i en revolution av d,e

egendomsbesittancle hlasserna. "så är det i sin ordning. att kom-
munisterna då mecl vapen, ävensåväl som förut med ord, försvarar
proietariatets sak". Sålunda, var icke vå1det fullständigt bann-
lyst av fyrtiotalets kommunister.

l\{an åsyftade icke att på en gång införa kommunismen, "15.

tiden för massornas utveckling låter icke bestämma sig". Det
fiörsta huvudvillkoret fijr egendlomsgemenskapen är proletariatets
politiska cmancipation genom en dlemokratisk statsförfattning.
Endast därigenom är clet möjligt att betrygga proletariatets exi-
stens och cletta skulle ske:

"Genom en såclan. genorn lagstiftningen å-stadkommen inskränk-
ning uti den privata äganderätten, att privat'ag'endornens smånlngom ,ske-

ende Jörvandling till sa'mhällelig egendom beredes, t. ex. gen'om in-
skrånkning i arvsrätten till stat'ens iörmån ,o. s. v.

2) Genom artietarnas sysselsåttning i nationella r"erkstäder octr

fabr'iker, ävensom på nationalgoils'en.

3) G'enom u1lo 
.buro" 

uppfostran på statens ,bekostnad, så att d,e

från den tid, 'de kan rmbära den första irno'd.eisvården, uppfostras, r.årclas

och rrndervisas uti ar. 'staten inrättåde airstalter."
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T {c;rhållandet mellan man och hustru ville kommunismerr
icke ingripa. ehuru man höll på kvinnans enancipation. Natio-
naliteterna skulle sammausmälta. Irikaså religionerna.

I tredje avclelningen:

"I(ommunismen som samhällsorganlsalion,'
uffentiiggöres {iiilj:rnclc i r.1e1, nya samhällets namn gjorda plo-
gamrrtt'aJaur-:le:

"H,ela sarn,häli.ets jordrymil är odelad ,o{rh till,hör,er samhållet eller
hela folket ,g,emensarmt. Folket r,epresenteras åv ,en ,styrel,se, ej till
namnet ,utan j ,själva 'r'erket, r.epr,es,entativ. demokratisk ,eller populår.
6om är den stora p6isssgionaten, den stora åker'örukaren, den stor,a
rnanufakturisten eller fabrikanten, r.'ilken anr'ånd,er alla medborgar,e såsom
sina arbetare; en ,styrclse, usoin hand,haver åkerbruket och industrien så,
att genom den frarnal,stras all.a f,örernåI, som är nödiga till Jöda, kläcl,er,
il:oning, hu'sg,eråd mr. itn., som tager r.ara på alla ,il,essa produkter, ooh
som dårav gör ,en r'ättvis utclelning åt alla rneilborEJare efter vars och
ens behor., så .att oIIa b,liva r'ä1, ,och lika väl, {öilda, klådda. ,här;lriirge-
rarl,e. undervi,sade, satte i tillfålle att trä,rla i äktenskap m. m.',

Sådana är j korta drag huvudgrurd(,rlra fr;r dcl kommurris-
tiska samhället. i allt r'äsentligt ungefär detsamma. som för när-
\.arande präglar denna åskåclning i Sverge. I fortsättningen
gör emellertid författaren elier programkommentatorn foljande
l'örklaranrlc ti I iagg :

"K o m ill u n i is nn € ri är rn,Otsatrsen av i n cl i v i ci u a li s-
n e n, ävensom arl åJ<,erlagen (Jex agraris), eller jor.dens delning. Den
år ,B t h,e t ooh .a s s ,o c i a t i o n, j ä m I i k 1h e t, J rih,et,
b r.o'd,e rs k ä r 1ok, d em o k r a t i, ,s o i,i,il .ari sk än,sv,a-
rigltet, ömsesidig,t bistånd ochenallmän f Or-
säk r i rr,g s an'st a I t. Den ger rh.ecler åt a rb,e t et, d,etvill
såga åt .al1a, ty alla år arbetare. Den bereder den bästa arbetets orga-
nisation, den lrästa ad rn i n i st r a t i,o n, d.en bästa,s t.at,sh,u s-
håIJnin,g och d,en;bästa,ortlnin,g. D,en ger,h,elgdåt f arnil-
j e I i ve t, år likannån om alla,sinabarn,suppf,ostran i tkuns k a p
och sed I i gh,et. Den<lragerutannågon,skadaden störstaiförmän
av uppfinning,en av nya maskiner, ,samt sky,drdar och uppmuntrar ,d,e

sköna konsterna. Den är,allas lycka, f ilosof €r-
nas ide a1, och'ett:förv,erhli.gande av,cl,enursprungliga,sanna k r is-
t,sn,tlomen."

Fyrtiotalets kommunister var anhängare av franska revolu-
tionens s. k. enhetsprincip, i stället för delning och styckning,
ett enda åkerbruk. en enala industri, en enila almd av arbetare.
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Man kan fiirsl,ii. mol]ar lörf.. cleu makt. som skall uppstå genurll
denna enhetsprincip, orn gör sig giillairrie inom kommunismen.
som "är jämlikhet uti aill,: uti uppfostran. uti arbete. uti
gi{termål. uti ämbeten. uti nöjen. uti r'ättigheter och skvldig-
]reter. utan niigra plivilegier". I fr'ågn om arbcte skall cn var:
trbeta efter fiirmåg:r, ooh skicklighet. j avseencle på förcleining
crhåller erl vår efter behov.

Senarer hiilften av sliliftt'n ulgilres av cn samling rätt tänli-
r,iircla

alorismer,
in' r'ilka n:igra må relcrclas:

"I vån dagar", sågel förf. bl. ir., "unclerkastar sig nii"gra milli,oler
rnänniskol cle lagar. som f öreskrivs uv nir,gra hundrn repres,entanter,
valda ar- några trrsencle privilegierade valmån. Detta kan ej knllas f r i-
lrr'l: snurirrc boltln tlel helr slavcri.

I vrira cirrg.r.r' inskriinker tusental,s lagl:ud fritreteu i :r.llt och ijver allt

lJti a.11a, systerner tillal man, åvensiivtil inom konlmunism,en. otr
h,rodersk,ärlek, rnen niistru tilltid, utau att sått* ilen i yerket, eme-
dan man ailticl bibehåiler crr ran,gskillnarl miinnisl<ornir. crnellan. som
rrpphåiver clen.

Komrnunismen år folkets suveräuitet (envåldsmakt) i själva verket,
alltitl och ijverallt, utövad. Dess grunillag ,och la.gstiftnin.g hal utgtitt
fr'ån folket, som alltitl iiger rätt ntt föriintlr:r och ombyta dem.

Det är inom komrnur.rismen, och
det enskilila oeh :rilmä.rina intre.sset är
ile blivit alld,eles oskiijaktiga.

enclast inonr rlionmrunismen, soln
sir förr'äxlade meil r'arandra" ntt

Arbetet inom komnruni-crnerr homrler på intet sätt att likna r-iirrl
dagar:s trälairtiga.,och till stor dei {örakttr,dc :rr.bete.

Inorn kornmunisrncrr skail rnan icke finnii na.gla olovligit könsIör-
hål.landen, några tjurrar, rrågra lättingar, några ,ciruckna, ,och om man
r.ill ,b'estrida denna för oss klara nening. så måste marr llhvål moilgirir.
att antalet äktenskapsblytare, sedan vlr oc,h en b,livit lämnacl fritt vai
av maka, av tjuvar, sedan var .och 'en er,hållit r,-acl han Jr,ehör'er o. .s. \'.,
skall ,dagligerr rninskas. och då såtlalu brottsliga finns, förtjänar de att
sralilr.e såsorn tili kropp .och sjäi sjukrr, åin såsom straffvär'cle behanrl-
las; likasorn t1et Lr o r,ci e vara fali'et nred de hos oss ,olyctliga odfreu
för tlen krä,rjancle brännr.iusl:resten.
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.IJ'e saln* ko.rmru:ristc'ra år Jcsu Kristi efterförjar,e, och dera,s iära
iir in,g'en annan än den som blivit pr,etlikarl. av Jesus Kristus.,,

- Nästa år, 1848. clet bekanta revolutionsåret, clå tronerna ska_
kacle i si'a grundvalar. offentiiggjorde komm'nistiska partiet
en förklari'g över sina åsikter under. mottot: "Folkets röst ä,r'

Guds röst"l Har i landet utgavs ifrågavarande aktstycke av p.
clcitrek. som inledningsvis citerar Kommnnistiska rnanifestets
old:

"I)et går ett spöke omkriirg i Etiropa. cletta spöke är kom,

'runisme'. alla clet gamia Europas makter hava förenat sig
tili elt hetsjakt emot detta spöke, påven, tsaren, Metternich
och Guizot, franska rac,likala pressen och t;,rs[s, polismakten."

Några mera pralctisht lagcla kornmunistiska företag undsr
1800-talet ka' man icke peka på- om ma' .ndantar cret "ribe-
ra l-kommunistiska,"

Skenetteå Ängsågs A.-B.,

i sin art ganska märkiigt, ehuru medlemmarna minst tr.v ailt
1,ä.kte l<ommunistiskt. Det startades 186b på initiativ av den
liberale arbetareföreningsentusiasten, advokatfiskalen E. \r.
Liungberg, känd sec.lermera som riksclagsman och renegat.

Ljungberg berättar i en skrift ,'Några nJrarc företeelserr
i'o'r före'ingsr'äsenområdet bra'cr cre'orcliska arbetaLna,,, hu'
fiiretaget hom till stånd:

D.n gamia åsiliten. ntt 1örst samla pengar och sed.a' r_erka, ku'deej a'vändas, t1' orteri. var ,crärtill ailt för fattig. Men om man först ihad,e
samiat pen€iar och {ör denr köpt materiai och arbete, r,ar det ,ej mcr:r
'u'rret, ä* om ma' ge'ast samrad,e arbete ocrr materier. .D,en ]ilra ar-l:etsskalan, so'r daglige' tilrvåxtc, ar]retad,e så ränge .r.n första matsåck,err
räckte, en del tills.köt tim n'er". e. dei verktyger och he,la d.n konta'tatiligånge' k.nd,e ,ej uppnå 5,000 r.lr. Ntren r-arje aröetare liimnacle alltidett större r'ärde äir han örtärt ocrr a'räggningen tirh-äxte med ,sådan
raskhet och ,sparsamhet saurt i'gav så ,-qtort törtroencle. att ,rnatsåckarna
irn]'o kon6u t",t,,a. Rccl;rn Jörsta hösten var allmänna tanken orn före_
ta.get så god. att 'åsta' et] var, s,om ågil,e något, lä.mnad,e obetingat sitt
na.mlr. P[i samm;r sätt so,'r .e' n;öyggare, .metl sina friska armar .ooh
mecl sin rnatsäck pir, ryg,gen. ,beg.er sig ,åstad i ,en vildnark. för att på
rrii}sig'elsen å.v ,sitt arbete bygga si' frarntid, all,deles på samma sätt
påräknacl,es r'älsignelse av rårt ;föreuade arbete, och ay denna tillåmp-
rting av de små krafternas förening hur Sk.ellofteå Äng"sågs A._B. upp-
växt: dess grundvala,r ä.r ,enighet och oegennttta.
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D,en 11 juli 1865 .b,elsöt p,ä samrmanträde, tl,et ett bolag .nnder nämnda
firma skulle bililas och d,e nödiga fiör,trered,els,errra jä.mte förvaltningen an-
förtr-odtles rnig. såger. herr L. Delågarnas antal i cietta bolag uppgick
till iekc nindre ån 900. r'ilket antal under tiil.ens låingd av missmod
eller an'rhn beveikelsegrunder nedgått till cirka 500, ty ibland tlet stora
lntalet fanns många! sorn var ovärdiga att rteltaga i företag,et. Sam-
lingen r.tu' och är ltrokig: bönder, torpare, nybyggare, .clrängar, pi,gor,
lnppar sarnt nå,gra pr,åister och andra folkvänliga personer (encla vill-
]ioret lör delalitighet r.a.r ett par friska anna.r och ett gott rykte).

Den 24 juli samma år begynte arbetet, en sågverksbyggnacl
Lrppfördes, arbetarebosth,cl och ladugård 

- 
och under cle närmaste

åren hade kolonien. som sedermera upplöstes, en sågtimmertill-
gång av 120.000 st. årligen. År.en i Byske uppstod 1869 en lik-
nirnde koloni. merl icke ringa framgiing -- även ilen för länge
seda,n upphitrd.

"Välstånclet och obeloendet tiiltager märkbart och mait mti
hoppas det andra lanclsänclar fOlja mect tiden vårt exempel och
b.tggu på Enighet och OegennJ'tta", slutar herr L. sil
intr:essanta redogörelse. Det rippstocl också här och här i lanclet
lissa arbetarassociationer (bl. a. i Norrköping), som sedermela
ijvergått i hapitalistiska hänclel ellel npplösts rätt och s1ätt.

1919 bildacles i Sverge ett

kommunislisk{ parli,
l'iil vars tidskrift clessa anteckningar neclskr.ivits. men
samma, torcle iinnu vara föl i,icligt att sanmanfoga någon
rlå ilet befinner sig i begynnelsen arr sin verksamhet.

Men dess betydp]sg och {ramtid torde numera uniler
hailanclen vara obestricllis'.

för clet-

historiii.

a I la, llirr-
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SOCIALISM oCH SOCIALISERING
Av NILS ANDERSSON

Socialismen är intet fixt qystery ingen ,epokgörand e uppfi,n_
ni'ng, vars sttir*e eller mindre anvåncribarh,et ,man rliskuterar I*;"",,
man tlisk*terar dika, förslag till or.dnandet av en praktisk fråga.
'Det var ile' gamla wtopisk* socialismen rsom pr:esentera,cle det aö-
-rolut bästa samlirillssgstertet, virket a.Ia ibonde ansruta,sig tilr. Den
tnoclerna socialismen, som,bygger på marxisti,sk historieulpf attning
rrc'h klasskamp, år i'gen sådan sociar. *,öns,erritni,*g, so,m föreläggestill antagarrili, eller för.k,astancle.

Socialismen ir en å,sl;åd,,ning, som t'ikar den historiska utveclk-
lingens ten'clens och försöker bringa cle märrskiiga strävande'a i
samvedkan me,il dsnsamma..

Den moilerna socia,lismen har en övervägancle tnuterdell, syt påti'gen (vilket ingaluncra hinclrar att ,clen i gr.ncren är mera icieell
än någon annan politisk rörelse). Den räknar ,cle materiella fakto_
rexna som r1e aiktigaste, icke cle encra i utvec,klingen; d,ess* gr'nl1-
iii.qgar:n6]manka.]la'rde\icIeologi'skuöaerbyggnailen.

samhällets sociala 
'tseencre 

bestämmes ,såre,cles i.cke så rnyc-
ket a'r' olika rea,ktionåira, frisinnacre eiler socialistisria idder ut.rr
lrnvuclsahligen arr clen ehononti,srta *taeckri,ngjen. rleir icleol,ogisk^
i"i'erbyggnaclet *nslute' sfg tirll det materieila 

'nclerraget 
("e' tids

hårskancle idöer iir enilast ,cle r hårskancle kla,s,sens ic16er',). pr,oduk_
ti'on'sbetingelserna oclt dät'n'red samhäil,sforrmerna. arnt:anillas .rrätr
tici till ticl. r e'ligliet mecr cless,a, förånclringar av ilen ekonom,iska
grunden har samhället genomlöpt skiftande former.: feoclarviilclet.
ilet kapitalistiska r,äl,clet eller b,ourgeoisins r,älcle etc.

Den mode'na, marxistiskt uppfostrade socialisten tvivlar ej på
nlt clen ekon,onijska utvecklingen rir ,pir, I,tuns sida. Agitation bc-
tycler m3,cket, men nzer betyiler pr-rNl*,hh:io,.sbeti,ngelserias omaanil-
Iiilq.

r 'clenna kapitalismens tidsålcler griper rkapitaret naturrigtvis
omkring ,sig alltmer. Det slukar munsbit efter munsbit till cless tlet
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slagit uncler sig ailt. Befolkningen proletariseras, 'blir ett irirang
till maskinerua. blir {örr.andlac1 till en egencl,omsiös massa.

Men ,clenua iriärilösa utveckling påskyndar också haritalismeirs
eget fall. Kapitalismen förstör förutsättningarna Iör privategen-
rlomen geuoLn rless kouceulrerande på I'a1 rrlets härrcler: nästa steg rir
det privata kapitalets iuih'agling till samhället. föreningen meal 'den
andra, strota, proddlitiousfa'ktorn. arbet,et. Den rnur, som skiljer ar-
betarna frårlcleras produktionsmeclel, är clen kapitalistiska fåtals-
makten. Muren kommer att rivas, framföralit clärför att det icke
1ängre år iind,amålsenli,gt att proclucera under de l<apitalistiska for-
merna. Storindustrin pro,ilucera.r" {ramför allt bourgeoisins dödgrä-
vare. "Dess unrlergåirg och proietariatets seger är liha oundvik,
liga". (Marx.)

Nä.r clen ehononrislka utrneckliugen samnar mecl ilen pr.oletari-

seracle ibefolkningens orgauisation och lt,lasskam,p spriinger den, lta-
'pi.talisti,slra produltttnnsfrn'men,, är bourgeoisins undergång given.
Då slrer socialiseri.n,(ten. Delta kan nu ske på två olika sritt: genorn

en långsarnm,are .utvedkling ,och genom en :hastigare omstörtning.
Det senare synes nv mera troligt.

Utvecklingen påskynrla's nämligerr ör,erallt av den oerhör'cla

hris i clet hapitalistiska samhället som :heter aiirld,skri,get Detta
mognar ickc bara eu larl politilsha rer''olutioner utan även clen so-
ci,alu te\-olitionen, på r'ar-s tröskel vi nu stå.

På [rriget riiste fillja levolutionerr. Jaurds flarnliöll med s,Jråir1ra

att ltissläppte kapitalisternrr lirige1,. för:lrlste cl: också revolutio-
nen; ju viilcligale kriget bler', clesto väldigare revolutionen. Han
hat'le rätt. llen clå den poiitiska revolutionen är en t<ort akt, är clen

sociala revolutionen cn ire-l epok,. Den liair illeclas hastigt nog, rnen
är icke elä dagsverlie, ett glausluilt slag: ileu iir är'eu med en hzr.sti-
gare iscensiittniug en histori,sk !)r'ocess. Betraktar man ,iien så 

-och något ånnat är icke möjligt 
- 

viirtar man iclie ,alt på clet i<api-
talistiska r'ärlclskrigefs ruinhögar oneclelbart skali blomma det so-
cialistiska framticlsriket.

Vi står på tröskehi till clen sociala revolutionen. fnnan ,rlen

genomförts återstår givetvis oerhörda -.tricler, ,ocJi fiirloplel. av dc-
samma tor,cle komma att bli skiftancle. Yi 'får naturi'igtvis ock,så be-
vittna många. föga tilltalan'ile facer ar- ,clenua likr-ä,I nörlväurllga och
of rånkomliga revolution.
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Oli sjiilva ..ocialiseling-{llriiL)essen biir. nog så iur-ecklirc'l ^ ir pritt-
ciltert, 111<vii1 eukcl nog. Prcclukl,ionshrafterna måste salrzraarrsruiilta.
Till arbetets förfoganrle si,iilles lra.pi,talet, rl.,:n prccluktioirsfaktor..
-som nn befirurer sig i lrämmant'lc hi'i,nclcr, vilka lcAr: rneilverkar: i
produlrtionen. IJet ii.r icke ättdturtålsenl'igt att hålla c1e bå,da huvud-
faliiorer:na i ploduktionen :itsihiirlii. Socialiseringel irterfill egenr:1,r-

rrrerr i lull.iolr lr;irLder..

KapitalJsrnen iir faktislrt tlen -.urn {örstör't ltriact,egendowtett.
viiken iclie mer kan uppstå (vi talar naturligtvis iclie orn clen per-
s,onliga. egenclom som ligger i möbler, husgeråd o. t1yl.) llarx sii,g._.r

i I{ommunistish,a'manif estet :

"Ni förskräckes över. att vi vill upp,här.a irrivategenr:lomel.
Men i eclert nuvarancle samhiille är privategenilomen upphävc1 ,1iör

irio tioniLedeiar a' dess medlernmar; .den existerar just ,därigenon:.
att tlerr icke cxisterar för nio tiondeclelar. Ni llörebrår oss alltså.
ntt ri vill upphäva en egenilom, sorr har till nöcivä'dig förutsiitt-
ning. att,c1et oerhör'da flertalet i samhal.let år egenrlomslöst.

.\i förebrår oss mecl aurlr.a urrl. att r-i vill upphiiva er egenclonr.
Ja, det är just va,cl vi vil}."

Vi 'linn liimpligen också låta Marx vet:terlägga ciet kiincla argu-
mentet att ,socialiseringen skulle försänka raånniskorna i en otrolig
lättja! "Man har inr'änt," säger hau. "att meil privategenclomen-c
upDliörrnrlo skulle all driflighef upphöra'clr en allmrirr l;1ttja irr
träcla. Då måste det borgeriiga sam,häilet för liinge seclan ha gått
under av slöhet, ty de som l,ttir arbetar föratiruar,in,senti,nq. oeJt, rJ,r,t

.r,ttt, lttit' [öroiiruar nugot. urltelnr icl;e."

Betingelsernn för en ny procluktionsordning och diirmed ett
helt nytt samhälle är nu {ör han,den. Det ankommer på pr,oletaria-
tets organisatoriska kra-lt liur långvarig och bitter ,ilen sociala re-
volutionen skall bli innan cleu segrat. Ju starkare ,och kampdug-
ligare arbetadklassen år, desto kortare arbetsbetinget: rlen sociala
lerrolutionenss segerrika eenomkåmpanile.
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KOMMUNISTSECERN I FRANKRIKE

Frank r,ikes störste r"-*X'r"1årff"J;; nu btivt komumnisr.

När Moskva-Internationalen i, somras formulerade sina be-
kanta 21 teser fijr a,nslutning, visste den vad den gjorde. Ingen_
ting hade varit lättare än att vinna alla centersocialister och t.
o. m. folk från högersocialisterna; om man bara velat vara lite
mindre sträng, hade man fått millioner anhängare på en gång.
Man valde en annan väg. Man hade lärt av de sista blodiga åren,
att det är'inte antalet bekännare som är huvudsaken utan cleras
kampduglighet. Och därför tog man bestämt och hårdhant av_
stånd även från centern. trots dess revolutionära fraser. "Det
är", skriver: den nu öppet tilt kommunismen övergångne diktaren
rlenri Barbusse, "ett uppseendeväckande tecken på bolsjevikernas
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och mi"nutiösa villkor inte år'

ciet ser ut -- oniedel]rara in-
l.r'r:ssen." 6 \

Kongressern i Tours. -qom kort referer"tr,ts i Zirnmerrva,kls jariu-
arinnmmer, förtle mecl liära trefjärded.els rnajoritet {lanska socia-
Jistpartiet ör'er till kommunisrnen och III Internal,iona,leir. Detta
beslnt lromnrt.r at1. f ii dc nrcst r.ittgticrcle vcrknirrga,r f iir allietar'-
riirelsen i Frarrhriire s:iviil sorn fOr hela rlen r'cvoluticnär'a viirltls-
situationen. lrranlrrike har nu liksom ]l1.sr1o.n,', och T-vsirlaurl
fått ett levolutionärt hommunistiskt rnassparti. centra,li-(era1,. un-
tlerhastat tlen revolutionära, clisciplinerr. metl samr.etsgr:aun intel-
ligerrs och hånsynslös kraft fiirberedanclc. ploletat'iatet'i segel i

reaktiouens korrtinentala centrum. I)en process. som biirjade mecl

att eu handfull frarrska socialister siiit sig till Zimrner:w'alt1-rij-
relsen i september 1915. har nn lluunit sin ilr.slui,ning i rleri kon-
nrurristiska gruppens fullständi.ga scger i hcla, pa,rtict. \ltterstri
vänstern, som på kongrossen i Paris i91[i samlaile bara cn tionclel
itv riisterna, {ör Loriots lesolution. clen har nu samlal. iivcr tr'å
tredjedelar ar. ilem a,lla. Samticligt hn,r par:tiet på rlessa, 1.r'ra år
vuxit från 30.000 medlemmar till inemot 20t).1)001 Kau man in-
fijr såclanzr fakta {örleka iiomrnunismens segert:ig? I)cn erövrar'
1,. o. m. de reaktionärn segerlnntlenl T ctt land. som ännu äl j str-

gelrus nch där deu ekonomiska krisen änuu iir I'iiga utvecklad. ,l

ett lanrl, r1är å eua siclan tn bluffande högolsocialism uch ii l,n-
dra, en virrig syndikalism fijrvirrai synen pii m:rssornn,. f et{,

ianrl, clär fiera av rle 1et'lande ännu. sitter liångsiacle och cle storir
-otre,ilielnas ncderlag lerkat starlit tleprimeranr'le 1rå a,rbetarna. Iltt
land mecl de allra sämsta {i;ru{sättningårnil, fi)t rirr }<omrnunisl,isli
ira rnstö1

Ett morleut av ocr'hiirrl bet-vclelse iir a1,t dt:t iiverviildigancle
flertalet av lanttlistrilitens r:mbuil riistarle klart kommunistiski,.
Den {ranska småbonderr uppvaknad till 'revolutiouär viiia, och
harrdlingl Man har råknat med cle fr"anska småbörrilerna som re-
airtionens stiicl och cle har varit reaktionära alitifrån dc clelacle

upp arlelns gotls och intill rlcnua ilag. Då cle fått egenclomsrätten
till sin iord. jät clc. Iugut kontrarevolutionen ha,lshugga liolle-
spieue och släppa lös clei; vita skräckr'älclet iiverl Paris-proletarin-
tet. Och som (il1 man stoil cle franska småbönclerna, bakom r.'arjc
leaktion. vare sig clenna fiirklätlde sig i bonapa,rtismens ilraperier
eller i Thiers' clcmol<ratiska hvckla,rma,sl<. Ännn i fjol kuncle dei,
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"riationclla blocket" (cleu miiitart-klerikaia realitio,ens politiska
partier") utgå som segr:rrherre ur valkampen lack vare Fruukrjhes
millioner suråbön clcr.

Men ttu star matt r id r-iintlprrrikterr. Stalsbarrkr.rrlterr rrärrr1-1.
sig, skatterna. gälder'a och ränto.ua växer oupphrirligt och de,
cl<o'omiska l*ise' fångar i sina biackfiskarmar ocl<så den fra'-
ske bo'cle'. Äur'"t står 'i bara i början av clenna prooess. ,,'en
Lle' iir i stället så, klar 'ch bestämcl att i'gen ha' t'ivla pri
rless r'äg. nc'ua process kornmel att J<raftigt påverkas genom
l;omrnrrrrisruuus segc' i lrarrska socialistpartict. Rour.geoisiu l<a'
lita på. a,tt rla'ska kornr'unistpartiet irite kommer a,tt uncler-
skatta. boir<lebefolkni'ge's betl-delsc för de' sc'gra'clc revolutio-
ll{.tl-

Ir'a'ska partiet omfa,ttaile rurder lrriget oc]i i'till rr' tre hu-

'utlström'iirgar:: högra {lygcln uncler ledning ar. R e'a u cl e 1.
centeru urrcle-'r ledning av r:onguct. Pa*l Faure. prossc-
11 a' c och r, d,r o n B 1 u m sa'rt liommunisterna'nder letlniug ar-
l:oliot. Souvaliue och Ruppoport. Höger.ns llrogr.am
'ar av deir internatiouella lirigssocialisrnens kaiiber: scheidc,
mnnn i fu'ansh översättning. flentern var för: ett återupptaganclc
rv den internationella ftlrbindelsen mellan cle olika lånderiras ar.-
lretarlilasser. arbetade för en samförstånclsfred och var fyllcl till
l-rråcldirn a' en 'evolutio'är {r.aseoloqi, vilket dock inte hinclradc
J,c;nguct och hans vänrrel att ta avståucl fr'ån Zirnmcrrvald och
på clet r'ärrskapligaste sama.rbeta rned. a,rbetarl<lasseris vårsta för-
r'åda'e, mär1 som Renauclel oclr Thomas. f/änst.r's pro!4r.am

'ar a"i;t resa hela det franska och det i'ternationella proletariatet
till kamli på, li' och död mot kriget oeh kapitalisme'. Den r.ar:
I{ientais och Mosl<r'as förtrupper.

På Pari-q-kong1'esseil 1916 ble' center' majcritet och erövrade
Huma'ite. partiets huvuilorga', samt partiets leclning. Men irågon
'<törre förändring i partiets verksamhet kom i'te till stånd. Man
Iortsatte med ele re'olutio'ära fraserna. men underlät att för-
berecla patiet på någo' verkligt revolutionär han.clling. så små-
ningom tilltog hampen meilan centern och ,i,änsterflvgehi. Hö_
c'ersirciaiisterna var utträrigda, och på Strassbourg-kongressen i
våras utgjorde de bara eri liten miuoritet. på clenna kong:ress fick
hommu'isternas förslag om omedelbar ansrutning till Komm'uis-
tiska rnternatiorale' ör'er err tredjeder av rösterna. och centerns
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förslag om {örhandling både med Moskva och de 'r andra rnter-
ternationalen utträdda men ej till Moskva gångna partierna an-togs' Kongressen visade, att kommunister'a hade rikat sitt röste-tal från förra kongressen mecl över 100 procent.

r enlighet med strassbourg-kongressens beslut reste Marcel
L'achin, rlumanitds redaktör, och pa"ti.ekreteraren }.rossard tiliRyssland för att förhandla mecl Klmmunistiska Juternationalen.
De deltog med rådgivancre röst i Moskva-kongressens förhandrin-gar och -- återvände som övertygatle koro_.*ister. Dui .1, .rttoch upplevat i sovjetrysslancl hade utrotat varje tvivel om nöd_vändigheten av en kommunistisk taktik. Tillsammans med Kom_mittdn för Tredje rnternationaren (kommunisternas centralled_
'ing) och majoriteten av tlen s. k. rekonstruktionskommitt6n ut-
arbetacle de så ett försrag att inlämnas tiir den stundande Tours-
kongressen om hel och omedelbar anslutning tiir Kommunistiska
rnternationalen' r likhet mecr irorska partiets anslutning har{ranska partiet ett par små reservationer beträffancle ställningentili fackforeningsröreisen och partiets namn. Bljes accepteras
cle 21 villkoren oavkortacle. Longuet-gruppens förslag gick ocksåut på anslutning till Moskva, *en t,;.ku.tade cl 21 p,ioii.rrru o"r,strävaile tiIl en "bred" rnternationar, en samring av centern ocrrkommunisterna i alla land, om ej ret av också .r, d"i högersocia_listiska element. Ifögern, .o- uktudu sig att släppa fram Renau-del eller Thomas, utan ledcles av f. d. centermannen Blum ochPaoli. l'örkastatle all ansluining lill Moskva.

Det manifest, som partikongressen enhälligt antog seclan hö-gern och centern avträtt och .- betecknande nog, trots" forsakrin-gar om motsatsen _ snart nog enats till ett parti. meclclelas häi.något förkortat:
Tours-kongr'essen betycrer ctt historiskt tratum i clen fra'.k' ,socia-iisrnens långa' och åirorika historia. Med häasyn tir ailt som p,å,skyndarden sjunkancl'e krassen,s störtan<le träcrer ,ett r<lart kras,skampsrn'edvetandei dagen inför lantlets sociaristiska rlassor.. net är rneningen rnecl franrskasocialis,rnens anslutning till d.n Kornmunisti,ska rnternatio'al,en, som höjtrrbetarinternational'ens sanna fana: ocrr clen tr,efjårdedels rnajoritet. somliommit till stånd i T.ns1.s, ger d,enna anslutning .;tt'*ni.li;r,nra".'Ve"

Lrartis höger. ,en liten klick män, rner. riksrlagsmän .än kämpar, ,har med

''erått 
mod lämnat oss. De har inte törstått d,e' nyir ti.dens järnhårda

lag. 
. 
vi går r'år väg förlii dem. Anrlra, av c,entern, har ,i stort 

'ntallo'rutit med oss. D* t'ekade til sista minuten. obesi*tsamma ,och ur ståndatt göra sitt 'ai meilan den parlamentariska ,oorr ,clen ,marxistiska konnu-nis''en' -\nhängar'e av ansrutnin,g till rr,errj,e rnt.ernationar". .r.iig1 ,r'
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V:r.r dct når mer?

(\'[aulice t]ccket. Li].rs1n1,,,t.1

I esolution. har t1e avbröjt att sir niutulr väg som liu.ntie förrr tlit. .\[ti tle
inlör historien ;bärä sitt tunga arsvilL. :\Ila inchrsl.r'iella ,tlistrikt äl ,mrerl

oes. B,onrledistrikten har kommit till oss. S,å ]rar i Fr:rnkrike förverkli-
gat,s clen intima oc r num,era olösliga enheten ar' :r,lla kom,munistiska ,sociå-
l'ister. Proletårer, iböndcr ooh arbetare! E,tlra skyicligheter växer i .den

mån tiden 'skrider ,fr:arnåt. NIå viirt parti vara .starkt och disciplinerat!
Må" det vara r'åriligt sin llorntid. värcligt Babeuf. värdigt. ,männen från
juni 1848, vä.r,cligt Kornrnunen, värcligt Jaurås, r'ärdi,gt den ,åror.ika franticl
som öppnar.sig {ör,os,s alla! Kurp,cn -toltsrilt'er hetare och rner på br'ed-
tlen. Il,å beslutel i Touls vura tlen'rk1 som crral ullu flanska plolclärerl
Må anslutningen till Trerlje Internatiol.alen f,inna eko Livel hela världen
såsonr kungör,ande cle stora för.eståencle onrrälvningarna! Lev'e ,cien r,evolu-
tionära fralska sooialismeri! Ler-t-- Kolmunistiska, Tnternationalen!
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Till Ziumeln,alds i jnrruarihäftet mecldeiade {örstahandsde-
i,aljer från 'Iours-liorrgresson l<arr här läggas c1eu. korrigerantle
nppl.u-sningen. att i partiet eftr:r" cless a,nslutnii!g ti ll M,rsll.a l<r,a.r,-

står 12 (cj 20) deputerade. Siffran är clocrk äruru ei lullt clelini-
i,ir-. l3latd dem, som blivit liarnl,crr trogna. är' Ln{ont. B.l.anc,
Philboi-*. \rai11a,n1-Couturicr:. Cachin. Morricci. Ifaurel. 1)ormol-.
Nacht och LdvJ'. IJen bekalte vän-qtersinnade ccntcnnannerL \ier-
l'euil {örklarad"c sig fri fr.ån Louguet-centeln seclan tlcnna gåtl
sanrmarl med krigssocialistr:nra; auslutningcn tiJl Moshva, i be-
slutad form gilge iian ej mecl pii men årnnade starura kva,r i pa.r.-
1jet. Y:s exempel 1li;ljcles av flera. I den irrra q:ntra,lkornmitl;6n
(partistvrelsen) invalcles bl. a,. Blanc. Cacirin. I)unois. lr'rossar:d.
l(cr. Lolict. f:ouis. Meric. llappoliort. Reuriult. Souvariire. Yail-
larlt-Couturier. T st1:relsr:u frjr Humanitå insattes: l'rossalil. Lo-
liot. frouis. lVleri<,. Reuault. Souvar:iue och l:ouisc: ]Joc1in.

T f{umanitd kornnienttr.ar- Marccl Cachin hongrcssep ocir den
omedclbalt vicltagarrde omröstningen i de olika dlistril<ten och or-
ganisationerna ocl tvir'lar inte alls på. att en övcrr'åldigande ma-
joritet sha hålla fasl, r'id partiet. Ilet arJ,retc. -qorn förestår par.-
tiet. sc,da' des-q leder. som ha' hoppas. snart ,og återställts.'iir
oerhiir:t: rnå man ii:kt'gl.ömma att det gäller förbcrecla sjä1va rt:-
r"olutiouer. Sedan liilge år' alla .ns" om att insc- nödvänclighetel
och cle1; nära föresttierrde utbrottei, tr,v stora socia,la, händelser. IIen
t:nvar väntar. att hiindelserna och slumpel ska sjäh'a, lär' ögon-
blicket är inue. rneclför'a de nödiga lösningarna. Iutr:t äi: mela
olr.cksdiot rt ärr cleuira si.uuesstämning. I)en liapitalistisha. rcge-
r:ingsbourgeoisi* är r"edo, den har förutsett de vreclesutbrott ar-
i'olket^ som cless brottsliga politih föi: r'ar clag iikar. heia, cless
r'älilresseracle våidsma.kt kan hastigt utvechlas. I)et år clårför intr:
1ärrgre nog rnecl ploiraganda och med.lemssamlairde utan man
måste lära, massorria handla. Ca,chin rekommender.ar särskilt sam-
:rrbcte med fackföreningarna för startande ar- r'erkstadskomrnil,-
tder och iramp för ungdLomens frigörande fr'ål militarismeus aucla
ooh tloheten mot clen borgerliga härcl.
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\. Jlnt:halin.

N. Bueharin: l{ommunismens A B C Ir.
llct iir unttrerbitlt. hur r,evolutioletr,målgfaldig:lr närrrLiskoltrits

kr,r.{1.t'r'. irr,rl ltändcl.serna.s srtitllba.t'c pltls liltn folcela cleras gårniurgalr'' sonl

litetI helir sill själ g;tr opp i ttlrc]nl1i11g1-'ti Lo]Iirl och 'l'l otski j skri vcr

lrijrrl.ier'. slor;r. t'pohgijlrtlrle llbct.el. rlilt op1-re i $r6vjets sr'äIt och nrång-

lirscririer {jr}tsorgtll för11agel. Oänc1ligt nyckct,hinner cle revoutiorriilrr
lctliu'ri:, ur'ecl genont a1,t tle lever se. .h'elt i tlen nya 'antlan. Bland de

rvsiil koriruruuistl,ciltrrit'. sonr nes1, ta-q i arlspråk lör r.rrbeto ar- alla siag
ocir liuckr. iri:r ticl ör-cr f ill egcn skr:iftstäIlalvii,rirsnmhet, ål ochså kom-
lnrnitrllr,elrai rldililln'st,e oc.h mcst Lre,qår.ad,e teor.etilier l:lantl ctre yngr'e, 'den

våirrlslrckaltc ,eliutu errda,,ot uåg.o1 crch 3{)-åri,gc Bucharin. lllrvudledaktör
fiir rrarticts r:entralolgäll llravtla. lln\'ar. som på, ort oaLi.ställe Jdl.it

hirrrs arbetr:, r'et ltul han ttn;,*ttjn,q och utn)rttinr s,ej sjåh' varje timme.
.,;i-.j,s kvrrrt. Or:h clocli har iit'cu harr l<unnat fii titl ör'cr till iitterär pro-
r'1tl.;iior. till stortr böcker.

Rlr,rntt lJtcharin's Lrokiigir alsl,el u.ndel r.er.olutionstiden ;ir Kerrnnu-
rlir;ril,cr1s -\BCDr c'tt arbet'e {ör ,sej. etl, sår.cget oc,h i sitt siag ,enastå'e;nde

irirllr:l.e. ilc'lr änrlå lrt.r clet h,elt crrganiskt splungit Jlrarn ur tiden och

lrirni r,,iiriisanrhet. I)'el r'ä1tliga till"striinlringen av Jolit unil'er' ,de kou-
lrurisliskn fzrnoltra har uppenbarat cl,en oerhörclt'r, bristen på läroböcker
och lärnrkrufter. I)cn gamln marxistiska littertrtulen är' tlll stor 'ttrel

{örl,egad- och g€nlcnc ntan ltar ej tiilfiille att i tidsl<rifter'och'bloschyrer
lcia rpp svarcn på tidens tuseud,e f,ril,gor. 'S'å ,har behovet fött bankcul iitt
slilir-r cn el,ctrteltttdtolr i l<ornmunisln..or'h så har Buchal:in rnitt i dags-

,3!,
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ål'b€iet n'åst gripa sej vårket, an. I)'err ABC-bok, han (,ilelvis i Iörering
rneil I!. Pr.eobrasjen"ski j) åstadhornmit och f,ullbordat hösten 1919 .ooh

siorn j RyESlanil utgått i flera massupplagor, förcligger s,eclan en ticl
på tys,kti och är redan översatt för snart utgivan,de p'ä svenska.

Kornmunismen,s ÄBCD gör inte ansprål< på att vara något rnäster-
r'ärk. llen .har, bctonar för,eta1et. skrivits bit f,ör ,bit och unilerhanrl.
Soln ett iltressarrt ,exempel på uncler vilka förrtlålland'en kom,munistiska
för'.[attilr'e tvin,gas ,sys,sla ne,d litterärt ar,bete anför'es, att såväl manu-
skripl,et till b,oken som författarna ,själva av ,en ren slualp unclgick att
{öriltas vid explosi'on,en i lVloskva-kom,mittön rhösten 1919, ,ett arrskyr'ärt
borrihattental, av kontrar'evolutionär,er och s. ili. anarkister, s.om kostade
ett slorl, anta,I av albetarnas bästa mån, tlärtill rena prol,etärer, Ji\,-et.

Men för'I. har ans'ett, att b,oken i aila faII borde ut för att fylla.
rl'cn Iörefintliga luckan i b,ildningsa.rbet.et. Och rlet kan vi vara veder-
bör:o:t'de tacl<sarnma för. Visst kan .arb,etet kritiseras - särckilt korruner
d{:t att på svcnska i någon ,mån l,ida av att clet är tiilrä.ttalagt {ör rysk
pubiik lleci ofta,st ryska exempel, ,och tlessutorn har avskil,rlheten f,rån
yttervärden genom ,entent€ns fleråri:ga blockacl berör'at förf. m,öjlig,heten
till nyare statistik - m,en ser rtran bort fr.ån sådant, måst'e rna.n erkännrr
och ,erkänna metl gläiljq, att här har vi för första. gång'en en stor oc,h

cpok,görande sa,rnmanhängancle fra,mställning av komrnunisrn'en i dess olika
punhter 'oclh förhålianden till d'en praktiska r.'ärkligheten.

Uppbyggcl på bolsjevikpartiets pro.gram ,och jndeltul i kapitel och
palagra{er eftcr d,etta, bär boken pråg'eln ar. utomorrlentlig lcgik, klarhet
,och överskådligh,et. I första delen, 'som 

,omfattar f,cm kapitel. .behand-

la-c kapitai.ismens utveckling och unil'er,gång. Den kapitalistiska sam-
h.ällsordning,en svnas i sömmarna ,ocr rneil sir, enkia ord och 'exempel, att
den rysk,e bonclen av m,edelbegåvnirrg säkert bör kunna följa med, .redo-
göres f iir va.ru'l:rushållningen, 1önarbetet, kapitalet, tLen ;kapitali,stiska
staten och tless inre rnotsäg,e1s,er, småclriftens l:e,segrande av stordr,iften,
tlen aw arbetsl,ösa bestående reserv-arbetsarm6n, prorluktionens.annrki,kon-
kurrensen och kr,iserna, klassrnotsättningarnas skårpaule, kapitalets lion-
centration och centralisation. lläreft'er ör'ergår förf. tilI ko nrnunismerr
oeh proietariat.ets cliktatur. ktr,raktåri,serar il.en k,o,mmunistiska samhä11s,
ordningen oc.h produktionerr und,er 'denna, hur' kapitalismcns rtveckling
för till dlen k.ommunistiska revolutionen: imperialisrnen, värcl,skr,iget, d.e

olika parti,er:nas ställning till cletta och' derr tlärur kommanctre värds,r,evo-
Ittionen o. s. v. Iute minst klart och ,skarpt framrhålles livsnöilvåndig-
heten av internati.onalitet och enhetl.ighet i den, kommunistisktr prodtk-
tionen och hela hushå1]rring<rrr, en centxal sak. som tyr'årr o{tast för-
biscs ,eller' ,föga betonas även av kommunister.

Den anclra ,och större ,clelen av iBucharius arbet,e (där även Preo-
br:asjenskij rneclarb,etat rnecl några kapitel) b,ehandlar proletariatets 'dik-
tatur och kommunismens uppbyg;gancle, varvicl ,helt naturligt tyngdpunk-
ter-r lägge.s på Sovj,etryssland och cless problem...Efter att ha påvisat d,e

,svårigh'eter, kommunismen rnåsie ha .i ,ett sådant ibondelancl som Ryss-
lantl - lu.gnt realp.olitislit, utan rnin"cta själrrg,sdrhs,t, förklaras, att den
r;grska bol,sjeviklevoltitiori,en vi,sst ,ei gör' anspråk pir att vara tlen högsta
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io.ne'u'er prol,etår revolution utan att Englancl och'rysklancl k'm-
mer att ge bättre prov rlärpå -: rg€S ,en klar och koncis framställning^
rtv sovjetmakten (clärvi,rl n.,d fullt öppna ögorr säjes ifrån om faran
rrv sov.ietbyråkratism och anclra fa'or). Följer så i olika kapitel ile
stora frågorna för tlagen: ,sorn k,onmunism,en och den nationella frågan
- cle små ntrtionaliiet'erna, iudespörsmålet rn. m. -, kornmunisternas
{örsvar:sprqgram, proletariatets rättsväs,en, ko,nmunisme rs kulturka.mp på
skolans oc'h folkbiklningens omr,åde sa.mt striclen .mot den religiösa för-
clu,rmnelsen, så 'ohyggligt stark i popernas Rysslanil. ,omfångsrika och tilt
innehåilet mäktiga kapitel ägnas inclustrins och lanthushålining,ens or-
ganisation, kapit'el skr,ivna rned klok p,olitisk syn på tle,ssa i småb,oncl,e-
landet Ryssland ömtåli,ga pr"oblen, men samtidigt med klar nrarxistisk
gmnds;'n hävilancle stortlrif.t.ens absoluta ör'erlägsenhet. som avslutande
kapitel följer s,å korta framställnin,gär av clistiibutionens ,och bank,er_
nas organisation, pänningspörsmåI'et, den proletä.a statens finanser, det
kommunistiska pr'ogralnmet i bostailsfrågan. arb,etanskyddet o,ch cle so-
t,iala omsorg,ernit samt hälsovårclen.

IJucharins arbete har sarina ,stora, {örtjänster som ha. sjä1v och
hans övriga produktion ,har: klar.het, n)rkterhet, överskåcllighet, p,cr-
spekti' och genialitet. llecl hono.m g,enomgår rnan på några hundra si-
tlor hela utvecklingen från ti'tlen {öre krige;t fram till nu. Denna ör
de llesta så r-irri,ga och obegripliga tid belys,es ,i ttretaij rnecl den ma-
terialistiskir, histori'eupp{attningens alclrig vilseledancle ju,s. sjäh,klart ktrrr
framställningen här och val uppkalia är'en kommunist,er till oppositi.orr,
rneri neil 'clen filning och kom"plettering ifråga onl nyir siffror och exem-
1.le], soru nya upplagor komm'er att föret,e, ,blir Kom,rnuni,sm,ens r\Bor)
ett -qtandarch.ärk i .l,en ievolutionära upplysningens tjänst, en y,4t,erligt
r'ä.rtlefull tiliökning titl tl,e stora klassiska socialistiska böckerna. d,essa
son h.r .iälpt och kommer att jåtpa millioner :ränniskosjälar tillrätta,
i tiilen och utr-cckl,ingcn. lnte rninst värde,fnll är tlen .till rrarje kapitel
{ogattre bibliograf'en. som .självklart ,ocksrl i komnande förbättracle upp-
lrgor kan ,göras allt tn,er fulländtrd.

T. t{.

Eden & Cedar Paul: Grea{ive revolulion.
l"örfatta.na är tvänn'e vän;cterkommunist,er i Jlngiand, tr,rri ,sLn-

rlemiker, som :.\i sitt ärliga sökand,e letts till kom,munismen, clär cle ut-
för:t ett betyda.nde litterärt arbete genom rtt för' ,ctren ,engelska läsancle
r'llmårrhet,en teoretiskt klailäg,ga cle s.ocialistiskrr och kommuni,stiska pr.o-
].rlern'en. Dcnna bok har ,err titel deriverarl 1rål B,ergsons ,'Den sk;r-
pandc utvecklingen,, (Creatir',e evolution):',Skapancl,e revoIution,,.
-\tskillig gam,mal filos'ofisk barla,st går <le tr,å ånnt och bär i bottne' a'
sina kommunistisha själar, m,en trots deras förkäriek och böielse för.
filosofer oc,h til,oso{i iir" deras åskådning gan,ska :fri från tlet typiskt bor-
l<'eriiga. soln lnålr oftast inte obs,s11',s1s1, ,rrerl s,om särskilt den soru
larit i Rysslancl lätt liigger märke till. Klasskamp,ens id6 rbesjälar tlem
helt. men miljö' influ'erar. L,iksom r.år 1.id. ka.stat teologerna och teolo-



:r.921

'2
,"l11 ij1q.1 lrorJ.. s;t slirll oukiir Iiloso[elu;r oc]t Iilusolcr,rtttict i rlcs' trtt

iypiska former v1'ålti:r,s ör'er'bolcl åv doil' sorn l{rggler upp dttr koilirlu-

ri.stislia kulturen.
, I Iör'elig,går11(le lrlletre iniör för'inttama 'ett "n1'tt 'bcgr'epp": e r g a-

t,okla.til, som tie sp'elar ut - tä$lligen onötligt - mot Lenin och

delvis för att korripl,etiel.a termen: proletaria.tets cliktatur. Förfat'tanrn

r-ärjer si,g *sy,nnerli6Jen 'om,sor:g's{u1it för att J:li missförstådcla i så' m'å1to'

att it'e nted crgalokrati'blott avsåge proletnriatots'tliktatu'r' 'l'iil tiott

;iuiLau påpr]liar de. att ävcD efter ctret pro,letairiatets tliktatur ickc-' ilern

iir nö,ch,ä:rrcli"g,^ rnåstc eu p,eriocl ,tö1ja, Iår i alln {all ctt clugtigare fita'l

l:rär*qkar ör',e,' tle r.udla. l'ed,er 'ctrem och {iir deil utt ilölia' 'si'g' I}cttrl

l<a.llnr ,ile tvir Pauls för "oligarkins järlla,g", r'iIken icke knn un'dgir's

e,ll,er i.:ring,gqs. Dentul olig,arki. c{cttr fir'r'äldc J:ör'iar un'der rproict'ariå-
-iets diktatur'.oclr fortsåtter,,u"r.or,". och,efter{öljer tl1t-qå den kapitali-"-

li,ska ,ilt'.mokratil, ct. r'. 's. 'dem'okratil avlös'es av ergiltokratiil ('san-

r,ralsatt å\r,ergates-aribetar.e oolt kr"at,eil-hiirska). I}cnlln 'or''gatokTati

ra.rlc'' järur'ät i dct lila.sslösa samhäilet'
Jlesonne,rnanget ail utäu tvir"ei riktist' ntclL lrirgrn är r;lr ej 'deDnn

inte )ligensoligarki, tl,e rlugliga.stes herraväk1c. iir eufortsättning clirekt

,r.- i,ro1,ct,,,r,ia1.ets diktatur, ,c1å ,clc,s,s.a ju ;blott j<an lr'oh,ålla, rna'ktcn i d'en

nan cl.e iir dugliga att ,lör'r,alta d.en til1 .arbetarna.s i'ördel oc'hsarn-

lrä]letslg.e]]lellså]Ill}]a{r,rr.lngilng,alltså]:esittcrmaktenrneiltrr;Jr,eti.irnas
ilr:rigivaraöe ,och mir]}rlåt. IIcn d,etia l:lir: "t'eologi'sk" tvist ont piirnens

skagg. vill r,i trra distinktione r. sar kau \;i finlra 1r'ir irtskilligr olika

111v.06'1i1ir'gsske,åerr i prolctariatet,s diktirtur oclr g'e i1'c rr lrådc- grckislia

oehhebr:eiska eiier rudl'a ilirintl. llocli iir'det gott att ha'cn t'erm:lioill-

rrruni-qtisli ,crgatol.l.ati: i motsnts till Llcrr k:rliitalistislia clemokratin

TjilrlrlcclrOetlarl]rrulsbokirrnelrållcrirlgalurrdanägrrl'o{rulit,bant
lrL-Srir;r'er]]ir1gr, utnn crti rl::rs,srl måu'gsidiga npp'slag- ocL fruktbäraltie syn-

pur:lite,r tl'*as fra,rtl untlcl rlisku'ssionetrs 'g'årrg' ELögersociå1isrn'en 1tlor--

ii,rs rönder r,ediigt och grulldlilit, s.vjctsy's1;c'ret utrede,s och förklar*s'

r,ärldskrigets betydeise ä,gilas 'ett. rikt kapitel, ttren rysha reYolutiorterr'

l)r-0letåriatets tlilitatrir, ,1e,,, Iiotn,tt.rilistiska int'ernntionalcu lika'så' I)+r'r1a-

rtr,eiltar j,s,rle1} kasta,s ar, {örlattarla lltaD I'irl.it.rc ör"er bord. hiir 'sticlrcr

"lnlirrl atrcl ,siiltfl.e" tcoretik'ern {rarn.

I)erl,okratin a,r,slö.itr s ,onrsorgsf u11t av tlc tr.å belästrl törf atturnn'

Ilet.,.or.e fr,estande att eit,errr ett fl'erta.l trä,fJande sentenser, rneil utry-m-

rrr'ct lör.l:jucle1' ,o-s's ,detta. j{rrrtu rnåstc \'i ,dock ilu{öla err sat.s. som ilhr-

iltittt,:ar. .bokens tit,el : Skirpan,cle rer'olutiori. ''Krig'et 1914-1918 lit.göt.

slut,etpir,rlenJångap}tigal'nä'rrnä:rsklig'h,etetromedr,et,etdrer'hitoclr
1it, hcii och hållet i klorna.pii. 6ii1da ,ek.rttomiskt' och sociaia lir*ft'er:

tlel rlr'ska rclolutioncn i llo\ne[lber 1'9'? öppnar clel fönsta alrten i

elet storn .ch'arnat a.i avsilitlig. m,eil\.etel} sliapar:tttrc rel'olution'"

Knrt BYströur.
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llärldsrevolutionens nf sikter
ntl'c.tles ,i siskr' häi'tet a.r' 'll I tl c u i..- Gustar- fröll.er .metl .en r.iss

Lurr). ll,an tpptilriiile.r si,g såirskilt viil ll.vsklnnd. korr,qtatelar trtt dess
högcr:socirli.stisliii. prrrl,i ;ir "till sin låggning snal+st antirevolutioriär1.
dii ilet ,giillcr sarnhiillets ekol.omiskir, tirnorg,ani"slrtiorr,'. (,\lltsÄ kontr;r-
rcgolutiolr"iilf - och ru'erl rle,ssa ,hontra,revolutionärer samarb,etar hr }Iöller-<
pnrti son g'otl klrurlrt!) L}n de Jrögeroa-,rrhängiga,hetclrlet, att de,'härr-
ger sig visserlig€n iit ori siags revolttionär frtrseologi" men "n'i'gril r€-
r.oiutioniir:a initiatir. i boL_qj,cliki-sk m,enin,g', .hal mtrri ,,in.gen rnledning
att motse {rån de.onl'hiingigir: srlilri}st ntgör de nurlerl ,el pnsiti.r. anti-
lrol:sje vistisk liritf t i 'l1rskl,lnil". (oc.ksir. kl.ar:n, ,ord. ,som bör: lärir. r,årr.
'r,\g:]li], slr{}nsk& r.renicrcrleur(]nl lrilgot!) Kornanunistern{ finl}er förf. r'arl.
trltrnerittt reslrt-'.ktilgivan<1c. ulen dock elr ninotitet oc,h,rle tor,tl.e ej ku1n1
görrr lågot, euli'gt .hilns j,iiltesucli r'.ore det härligt ,om dc, som h.a.n hoppas,
liirlor';rtle iirrcn del inflvtalrle dc.rru hui.r ör.er:'l\-skluntls rrrlrctar.k]ass.
IljårtesLrck: "l.lgcuting ,sl<ullg e1ligf milr lppfhttning r-n.rr lJ,ckliga,r.o
fiir rhela llu.nrp,as tiilfr.iskrrande."

-\I'e', - 't1ct Jilns. frnnr,hå]l'er }r Möiler. ,or*;srr, nlrnar.kister! osh Jra:r
letlogör' ör tiessns strär,-arrdcrr, dertrs omf:rtt;rnde .ber'åipnirrg oah rågr:an ntt
etterkoru,mir .a,r'rrii,pning:gbcfallrringlrrrnn. oeh nu Jlrnhtnr M.. a.tt hur hc-
shr:dli,gtl TJslila.ltls irrbetn,rc iir. rtrc iclic konrrner att finnt. sig i cn r.åp-
nad liontrarevoiutiou. .l)r:t hlevc g,enr,rral'str,ejk or*t ',.generaistrcj.k,ens :prro-
lih,rnslirntlc år 'tltr riclis;l deu iippria J<a,ruper pii lir. och rlörl. rlelltrn d,et
l:or.qerliga saruhil]Iot och a.r,bet"rrlillssen" - eri l<irmp stmr lrr \löliel ercl.r

hans p*rti f örr höI] st.r{1, 1;.ii (iitrrinst-one of.ficiellt) ,m,err som tle rru
fmlit*r'rliirl'iir r,rtt iicrr slin]lt'.litnnl störtu kapitrlisneu: "Kmrn-
pcrr sknlle lrlivr o,erlr,ör1 hjtrrl och liornrnu att ve rka full,stä,ntligt rrpp-
iösruule pir 'lvsliian'tls e.k.onolniska lir-. sorn nu å-ndå år pir, .bättrings-

'iiEen." (Kapitti.lismc'l ii.r pri. J:iittringsr-iigen - hur. hemrqkt, orn cle:r
irte skulle 1:1i riktigl; hrn!) O.rn Du err nolrrrkittliupli lterl t;r åtföljandc
bol,sievililelolLrtitn hirxlrarle cletta tilifrisknrrntl'e till kapitalisrn. sii - hlir
derr- gocle bor:qirren I'Idller.s ftrsl - lioutner Iölj,nnttre trtt sh,c: ',-\lJ,a. upp-
lösantle krtrfter i rriir:ltlen Jiir.r följrr.litiigen fritt slielrum ,och virl r.ärldrstlels
l illfrisku;rrir.lc ul.rpskjntes lriL .o.lrr:stii:rrxl ti.cl: rrråhii,ndr får. liuropl uå.d.e-
stiiten."

Yiilarc liori,siitter "so{,iir1i!,iter" i'lirt'en. ("titiskrift för socialistiskj<ritik och poi,itili"): "orl u'bet.arrnå.ssor11å rnerl en .generalstr.ejk r:c'.h ör.-
Itgr rrreilcl l\.ckirs kFo.csit crr mor]irrkistkuplr liksom ilc kross,rdn I(,r1,1,-
l..ppen, si t'irrgas ,tle rneil lll s'nnolikhet *r' ,häntl.elsernas ,eg,en lergik
ri1' ,lrrlliiöljr sin seger'. Hul detta sliall knnnrr ske utan rrtt ,de i enr,
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eilel andra forrnen ulrprättar err proietariatets dihtatur är omöjligi .att
iri,se . . . Efter 'en ny tillbakasl.agen kupp blir det .anl,a,gii,gen storståd-
nlng bl,and rnonarkist,erna. För att utlöra d'emra må,ste ,cmellertid ar-
betnr'eklass,en iha.nakt'en i sin hand, d. r-.,s. etablera en r-liktatur. Icke
,ens det energiska socialclemokrati.ska mot.ståndet not diktaturtankerr
t,orde ,efter eu sådan erlarenh,et kunna. hå.IlLr 'stånd. I)enna. u.tveckling
ietler kon,sekvent tili €n anslutniug ti11 Sovjelrlrsslanci." Octrr 'då funnes
r'isken, att 'c1et på nytt bl,eve krig mellan Rysslaltl-Tyskland ,och "det
realitiouära Frankrike" och branden kund,e nii "tsrankrik,e ooh Polerr.
Tjeckoslovrkien. Tysk-Österrike och ltrlien"!

Sorn slutl,eclning av sin framst,äl1nhg får c1,en öppct kontrarevoln-
tlonäre hög'er,socialistiske partis'ekreter.alcn i Brantingparti'et ,erkänna.

a.tt "förutsättningarna .f,ör öolsjer-ikernas revolutio r,spr,o.gra,m uncler rl,en

lärmarste tid.en är gynlrsrmmn.re än uågon-sin f örut och,atl.
rl,essa ,g5mnsamma f,örutsättningar skapas av Iörbcredel,serna till ,en mo-

narki,stisk r,estauration i Ty.sk1a.nc1". Hr llöller tror viss'e'rligen "knry-
pasL". all t.let blir nugorr r'är)dsreroluliotr. tnpn "slöt rc 'delen rv Europ;r

kan i alla fall komma att åter lägga,s i 'smältilegein". "Tecknen p'ekar

m)'cket irestämt på, ett stundancle koltinentalt kaos, r'ars slutprodukt icke
kan för'uts,os. Världsrevolutionen kornmer i varje Jall icke att omiatt'a

dc två.starkasl e kapilatisls{aterra ir-ärlderr Jingland ouh För'entr str-
berna. M'en clet finns vissa utsikter för .att bolsj'evikerna ska lyckas
frarn{lytta sina positioner till Europas m.itt. Va,cl rnan ,har anledning
att starkt obiservera är att denna eventuclla utveckling icke alls beror
på ,b,o1,sjevik€rLas ,erg€n m'o,m'entana styrka ,ellcr på derrs in{lytande i
något land uta.n Ryrssl,and utan rsyn'es 'bli 'en frukt av ,halsstarriga ooh

kortsynta r,ea,ktionära krafters Lspel, främst i Tyskland. Att omintetgöru
detta sp,el borale därför egentli,gen \rara en int'errration'eIl plikt."

Så långt har Sverges arb,etare sitt hö,gersocialistiska paftis sekrete-
rirrel !'ör gurls skutl intc de "halsstarriga och korLsynla'' r'eaktionä-
rerna. ty på ilera,s r'ä1de ko'mmer a.rbetarnas sociali'stiska 'diktatur. ne'j.

h.iätp,en ska sökas hos "ctre trnå starkast'e k,apitalist,statelna i
värlclen Englancl oc,h !örenta staterna"! När man läs'er sådant fräckt
lörräderi frun lräll, som ännu kalhr sig socirlisliskt. Iäng1 rr mrn mer än

r:irgonsir eftier den av veder,börande frukte,de omvålvningen, sorn i ,sin

prol,etära diktatur för alltid dränker inle bara kapit'alismen men ärren

rJ,ess lakej'cr av Gu'stav Möllers typ. -{rbetarklass'en ooh ,historien korn-

rler inte att sakna dem.

Genöve-svindeln
belyses av vårt tyska brotlerorgan Lichtstrahlen i ett av dess

senäste häften. Inlednin,gsvis råna,s Nationsf,örJr,und,ets sammansättning:
id,el pr'esidenter, statsekre,berare, excellenser. geheimeråd o. s. r'., ,som tror
sig göra värlilshistoriå, en församling av diplomater, ännu behär,skade av
d€n rgäm a iliplom,atandan frå.n före kri.gbt. Hårpå anföres så följande
cpiso.tl.
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D,en 4 decenib.r. had,e engel,ska ,ombudet Banre.s tilt,åtit sig fr:.ågan,
rarif'ör' Nationernas förbund inte interrrenerat i konfllkten mellan polen och
Sovjetrys,sland i r-å-ras. B. ramhöll. att ,en såilan int.erventior upprepade
gånger var nöclrräadig. IIa,n pår-isa,ile, hur int,er'e'tionen rned fuäIp åt
Polen k'n så f,ort det p.i :rllr.ar gällde lÄrarchaus fall. D.t .vo'e a'
irögsta vilit, att Nationemas {örbunds oparti,shhet (l) vore höljil ijver
varie tvivel. viss.erligen r"oi.e sovjetregeringe' intc vänd någon kår-
lek (B' är k,ontrarer"olutionär ,eng,elsh arbetarle'dare!), men det 

'or.e 
,ej

förb'undets uppgift .att på nå,got vis ta hånsyn titl ,ett folks inre ange-
iägenheter. Talalen u.tt'yckte rsin vänskap för polen, s,om ,b,orde ,stödj:r,s,
,.'en 'd,enna stat .},ad,e också rsitt .ansvar. Han uttalade sin Jruktan för.
'on ny såmlnanstötning i östcr. Nationerna,s förbltnd måste sörja för att
vi slipper vidare l<rig.

I förbundsråd,ets ria',r s:varade Bourgcois (likso'r krigispacifisten
\vijson 'strax s,enare nob,eJfredspristagare!), att man f,örsökt interverrera.
rnen ,ej mött {örståels'e fr'ån 'r1e krigand,e. För ett ,ekoilorniskt p,åver,
kande hade ma' inte styrka nog, inte hell,cr för ,en rnilitär intervention.
Till sist försvarade Bourgeois varmt rådets verk,samhet och oparti,skhet,
riir rdet intc l.ad,e 'sig i 'och int;e r,'ille lågrga sig i 'ett lands inrc förhåltanrlen.

llär har vi, liommcnterar Licht,s;trahlen, .,n äkta bikl ar, d,et ,hyck-
ieri, som i a1la ti.trer utgjort höga diplomatins väsen. lilan vet, att
på ,sin tid Polens. ,arlg.epp mot *So,vj,et lior' som blixten Jrån klar
htmrnel. l{al vet, alt polska regerin,g,en inte skulle riskerat något
så,rlant, orn den inte känt ,sig ha Nationerna,s förb rnil bakom ryggen.
J{an rret, ,att särskilt Jranskl regering,sl understött pol,ska arm6n m,ed
vap'en, amrnunition, ,offic,erare ocilr sannolikt också ,sold,ater. Och iså
vågar ,en transka regering'ens repres'entant h,ålla ett ,så .skenheligt tal!
Så ser 'det Nation,ernas för'bund ut; av vilket rle enfaldiga änru alltjämt
h'oppas få värl,t1sfr,ed,en garanterad!

Myferiavslöianden från Frankrike l9l1.
T Paris har ul kommit en bok. vari franska lruvudkvarterets priiss-

chef meddelar sina .krigsmemoarler. Yia Berliner Tag,eblatt åter.g,er vi
följanile ganska intr'essantä stycke:

"I början av juli 191? inträffade kusliga ,und,err,ätteleer i st,ora hu-
r'ndkvarteret: 'ett rege,m,ente ha,cl,e i det ögonblick, då det skull,e rycka
lram i f,örsta linjen, sänt sin övexste e tt m,eddeland,e, att m,anskapet
vägr'ade lycla. Liknande falt tilldrog sig samtidigt i andra rnilitåra
enheter. På ett stäIl,e haile myterirsterna förskansat ,sig i ,en rliy, upp-
rättat 'ett sovjet. utsett ,sina led.ar,e ,ocih utgjorde ,ett slags ober,oende
reg'e,ring. Dera,s ombu,il ställde ,offic,erarna ultimatum: löneför,höjning,
Iörsäkring att intet stor,rnangrepp m'era iskuile åga mm utan .att förut
'de fientliga skl4tegravarna och taggtdrdsställningarna förstörLs. på ett
annat ställe skyrnfades ,en general och rnottogs m,ed g,evårsskott. Äter p,å
ett annat iställe hade ett re.gernente't..o. n. satt sig i m,arsch m,ot paris,
föIjt av a,utom,o,billasitya,gnar på vilka nr,onterats m,askingevär. Just ,som
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i.lvr}}ir,lrscrhen skulie åga, rl-rm ];rcladss utur .hin{L:a rege]lentet. Soldateluil
Iörklaractre. att nle å,mnadc ma.rschera fram tili tleputeladeka.rnil-Iå-ren och tlår
.frl.rn,gtiil1tr sina lira,v. ] irlki dpssa rnvtoriel tlå.na,.de r,operr: "Ned me'd liri-
g,et! Ne,c1 ,rued de ocluglig,a I'etlarna!". oih röda fanor ttvecklarles. Re-
r.olterli,t skedde i fullstä,ndig ortlning, som $nr rnan h'dcle en strri.ng
oxkrl. lllorl utgöts inge.nsttrns. 0{ticcrarnr. \'.ägrad,es l}.tlntr.tl mel J:e-

irarrillades för ör'rigt, med aktnin,g, frånsett några få undtr'nt&g. }Ian ,sarle

till dem: "Ni har J<ämpat som vi, r'i r-i1l ,inte gör:i,cr nitgot cnt, mett
vi har fålt nog; - det miiste ,göms sltrt pii lirig'et!" Delttr soltlaluplr-
ror uLbt'ö[.sDlntiditit i 16 rrrnikriror.""

Dessa unclenåttelser vittnar 'o,m clr srril,r ,förs]erdelse från all.tr re-
'iolutionår,er. :sär:skilt l'ysklantls. llct hadc tlen gången tydligel va.rit
niöjligt :r.tt såtta, slg i fö'rbindelse tn<xl ile franska nryt'eristerna oel-r

genoini e1r g,e,menså]n rev.olutiorl göxa slut p'ir liriget.
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