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DEN REVoLUTIoNÄna oPTIMISMEN
Av VOX TEMPORIS

(reckning a;v Ro,bert 
^åtilf"H:,ll'iJ"hiffilä korser är de hri*iska

,oljeintres,sena, där skon eg,entligen klämmer.)

Den proletära revolutionens vingar slår mot tr,å poler: en
måttlös hänförelse och en iskall nykterhet. Exaltationen är en
flammande elcl, som åt alla håIl sprutar granna gnistor, tänder
massorna till hängivenhet och gärning, stegrar hänförelsen till
nästan religiös extas. Revolutionens bärare känner irrga hinder,
skyr inga offer mer, cle ser bara det skimrande måIet, som iikt
en eldstod lyser över den väldiga ormvälvningen, de är endast
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besjälade av en önskan: att vinna seger ör'er det gamla orätt-
fardighetssamhället. De går helt upp i revolutionen.

Ä and.ra sidan opererar nyktra förståndsbegrepp i cle revo-
lutionära leclerna. De river med bitande kritik ned det gamla
murkna i det kapitalistiska samhä1let, river necl det i manifest
och dekret och i gärning, men de skonar heller inte det nya,
våra nya erövringar. De håller ingenting heligt, de förstör och
bygger på nytt for att åter riva nerl ilet halvfardiga.

Ibland ser det ut, som d.essa två drivkrafter i revolutionen
råkat i mo,tsättning till varann och frambesvurit en olycksiliger
honflikt, men ilet ser bara så ut till det yttre 

- 
i själva verket

bärs bägge riktningarna av samma impuls: av tron på revolu-
tionens seger och omvälvningens fullbordand"e, av en nästan över-
mänsklig optimism.

I denna brusancle, bubblande flod konsoliderar sig eå små-
ningom det man vunnit, utkristalliserar sig nya värden, befäster
sig nya ekonomiska och politiska former 

- 
revolutionen upp-

lever sin'syntes.

Annorlunda förhåller det sig före revolutionen.

f det stora hela kompletterar de bagge riktningarna var-
ann. De påskynilar revolutionen, men dle lcan också kolliilera
och under vissa omständigheter fördröja revo,lutionen. Hänförel-
sen -- understödd av clen materialistiska dialektiken 

- 
bär ut-

vecklingen framåt, piskar på massornas lidelser, stegrar varje
enskilds mod till hjältemorl.

Men clet ligger i ilen revolutionära dialektiken. Den är i
ståncl att påskynda utvecklingenl men kan också verka hämman-
de. Den är ett svärrl, som är slött på ena sid.an, i basta fall
cluger för d"efensiven, å anilra siilan är skarpt och söker efter an*
greppspunkter.

Det ligger i clenna dialektiks väsen. Den får sin kraft ur
det enskilda landets ekonomiska och politiska förutsättningar.
Den har samtidigt praktiska och ideella förutsättningar. Den
opererar mecl siffror, tid, utveckling, mognaal, med de ekono-
miska, politiska, filosofiska och etiska grundvalarna och möjlig-
heterna, clen opererar med massorganisationernas tunga apparat2
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Tyskia"nd, Longuet i Franirrike, Serrati i Italien 
- 

är renegater
eller att dle saknar vilian till clcn proietära revolutionen, nej, de
är förvisso äriiga socialister och hommunister, men dleras {el
Iigger i deras strategiska uppfattning. De kommer ingeastans.
De ser mer tillbaka än framåt. Dc vågar inte därför att de
år. for mycket förstånd.smänniskc'r. d. ,rågu,, inte överstrcida
vissa paragrafer i sina dogmer av ängslan att en omedelbar re-
volution kunde av ena cller and.ra anledningen misslJrckas.

*

Sårskilt typiskt i detta avseende är Serratis svar till Lenin.
Han avvisar a priori en nära förestående rcvolution i Frankrihe,
England, Centraleuropa, Skandinavien och Förenta staterna. Ilau
använcler sin dialektih till att bevisa det. tr{an tror alltjämt på
revolutioncn i ftalien, kanske också i Jugoslavien. IIan vill
fo,rtsätta sin revolutionära verksamhet trots att revolutionen ute-
blir i grannstaterna. Det är en motsäge1se i hans tankegång.

Lenin däremot represeulerar en diamelralt motsatt uppfatt-
ning. Varldsrevolutionens utbrott är för honom,oundvikiigt. Han
användler sin skarpslipade dialektik till att bevisa detta. Och
det inte bara nu. Redan efter ryska revolutionens sammanstör-
tancle 1905 proklamerade Lenin, att rcvolutjonen endast slagits
necl tills vid,are, att revolutionens potenticltra krafter fortsatte att
verka, att revolutionen inom överskådlig tid ånyo skulle flamma
upp. (IIan satte tiden till 10 år -- det dröjde 12!) Han för-
kastade på det skarpasfe varje kompromisspolitik med borgar-
dömet, inriktade hela sin verksamhet på den förestående revolu-
tionen: principiellt, taktiskt. överallt och med jarnhård konse-
kvc n s.

Ifela den bolsjevistiska riktningen avskiide sig och utmärkte
sig geno,m sin starka revolutionsvilja, sin orubbliga principfast-
hct.

Den mensjevistiska riktningen betraktad.e åter revolutioncn
som något som hänt och passerat, räknade derr arma valbarheten
till duman som en stor erövring och föreslog arbetarna att in-
rikta sin verksamhet på reformistisk grund,val, för att förvandla
Ryssland till en stor demokrati i västeuropeisk mening. När
världskriget utbröt, förso,nade sig också många mensjeviker med.

kriget 
- 

i demokratins namn, mot clen preussiska clespotinl
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opgxHn!'t $.tbt Å$6nÅH gparÄ
Tps$,of"l mbt Åbgyarm-xÅEs
&fiF aÅ pÅsors, TegÅrntulrt

trtysk sor.jetaffisch.
"Nlecl r'apen slog de fienden. Nlecl arbete -qkaffar vi ,bröd. .alla till arb,etet!,'

Lenin arbetadc ej bara på tsarisme's strirtanclc *tan också
på det ryska hapitalistiska samhällets fall. Han {örutsåg clen
kommande revolutionen. t\v clenna anila var hela den bolsjevis-
tiska riktningen genomsyracl. Därom var även sådana rnän över-
tygacle, som eljes ej delade Lei's åsikter i allt. Så Lunatsiarskij.
r)en som shriver cletta hade tillfätle att sommaren 1g15 i schweiz
sammanträffa med Lunatsja'skij. Denne glänsarrde talare an-
väncle sin briljairta clialektik for att iiverbcvisa mig om ait tsar-
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regimen ino,m mychet kort tid komme att störta samman och att
revolutionen stod.e för dörren i Ryssland. Iln beundransvärcl re-
volutionstro, övertygeisen hos en bergfast revolutionär, som är
säker på sin sak, hånsynslöst ger sig åt den trots sin begåvning
och verhsamhet åt många andra hå11.

Och nu? Bärarna av ilen revolutionära optimismen, för vil-
ken optimism de ofta nog angreps, de har fått rätt. De bär re-
volutionen vidare, trotsande den väldiga hären av kontrarevolu-
tionärer av alla schatteringar.

Ska värld"srevolutionen ge samma er'fareuhcter som den
ryska revolutionen? Ja, jag tror det.

iii

Europa lider av en revolutio'när pessimism. Sedan borgar-
klassen hämtat andan, organiserat och rustat sig att slå ned pro-
letariatet, har en nästan panish skräck gripit de gamla ledarna.
Skrämda av ungerska revolutionens biocliga sammanstörtancle,
drar de sig alitjämt tiilbaka, tvekar och funderar. Det har kom-
mit liksom en förlamande fatalism över dem. De revolutionära
partiernas splittring är säkert bekiagansvärd, men den är kanske
medlet att väcka upp massorna ur cleras letargi, störta dem i ak-
tio,ner, åter förena de sunda organismerna. I aktionen.

Ty revolutionen är inte bara en beräknints^, en strategisk
plan av största mått, den är också en trosbekännelse med dyna-
miska impulser. De väldiga drivkrafterna verkar alltjärnt.
'Irots all pessimism. Revolterna kan inte hejclas och kommer
likväi att medföra den efterlängtade lösiringen. I)en 1ösningen

som ilock hommer till sist!
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UTPLUNDRING ELLER EKONO.
MISKT FORNUFT? Av C. N. CARLESoN

Unttrer Briand, f. d. socialisten ooh åntiklerikal,en, återförsonas
Ifrankrike,ooh pävekyrkan.

(Satirisk teckning ur Hurnanit6.)

När dletta skrives. pågår Lond.onkonferensen, som måste sarn-
:nankallas frir att korrigera den av Frankrike ensidigt inspire-
rade Farishonferensen.' Där väntar man, att Tysklands skade-
stånilssumma och bestämmelserna.om gälcletidens 1ängd och av-
tretalningsraterna skola få sin slutgiltiga formel; där upptages
även ånyo avväpringslrågan.

Fc;r de interekonomiska forhållandenas reglering ha Paris-
konferensens krav visat sig omöjliga; de liksom Bruxelleskon-
ferensens beslut byggde på en överskattning av Tyskiands pro-
'cluktiva energi och tillgångar; vid sidan av skadeståndets hu-
vudpunkter stå irolleveranserna till Frankrike. som utkrävas till
'det yttersta; trots norra Elsass' koitillgång. trots införseln från
England äro kolen dl.ra i Frankrike 

- 
varpå det nu kan bero.

f Paris fastställdes en exportavgift av 12 proc. å tyska varor.
Dr:t beslöts för att skydda och stärka fransk konkurrens, men
clrabbar även neutrala, i det de tyska exportörerna givetvis på
alla utländlska marknader höja priserna i proportion till denna
avgift; foljclen biir ett hämmande av tysk utförsel. Så öppnas
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clå det ekonomiska kriget, hancleishriget, alldeles som före år
1914.

Iiullt likställd part vicl förhancllingar har Tysklancl älnu
icke varit: det har fått finna sig i supplikantens roil. Nu mot-
ses en ändring härutinnan. Londonkonferensen tvingar tyskarne
att .,'äpna. sig med bevismaterial rörande lanilets värkliga, belä-
genhet salrt meil moförslag, som de nu äntligen få framlagga.
Hittills hade endast tillåtits dem att mottaga och inom en viss frist
unclerskii','a aktstycken från segerherra,rne. Nu viclgade möjlig-
heter till sahcliskussion beteckna då ett litet framsteg från hit-
tilts fitljd plaxis, som slutligen icke lett till några resultat.

Und.er clebatt måste d"å komma de vidunderliga, vansinniga
skadeståndsbelopp, vilkas fastställande Irrairkrike genomilrev å
Pariskonferensen 

- 
säkerligen emot engelska logeringens inner-

sta åsikt och önskan. 226 miljarder att betalas under 40 år i fuli-
gocl valula är ett skadeståndskrav utan motstycke i historien.
Romerska prolionsuler, som irlippte sina får intill skinnet, voro
i.leskecliiga Iandspiågare i jämförelse med dlessa franska skade-
strinclsi<rävare. Bisrnarck framstår som en rent av riclderlig och
honett karl . när han av Frankrike blott begärcle 5 miljarder,
fastän hans trupper stoilo omeilelbart omkring Paris. Märkligt
nog har frasmakaren Wilson inte alls hörts av vid clenna ödes-
digra fortsättning av Versaillesfreden. Blott från Amerika, från
Harcling, hoppas man nu en gensaga mot en glupskhet, vars
stänciiga. r'åixt Keynes har uppvisat. Det först tänkta maximum
iar ha varit 150 miljarder, även det m;,'cket för stort, och för en
tidrymd av 30 år. Men även Frankrike 1är hJ'sa, vissa förhopp-
niugal orrr Ilardings inskridande. Därom mera längre fram.

Som bel<ant uppställde 'Wilson grunclsatsen att intet folk
mot sin vilja kan eller får bringas under främmanile suveränitet.
Men är clet ej liha befogat att säga, att ett folk ej kan eller
får bringas i ett över generationer utsträckt skuldslaveri under
en annan na',lion. f all s;'nnerhet om clet tubbats och vilseförts
ur i ett mecl irederlag slutande krig. Ratteligen borde utkrä-
vanclet rrv -sk:r,c1eståncl begränsas till en affär mellan de klasser
och gruppel' å ömse siclor gränsen, som bära ett bevisligt, mora-
iiskt ansvar för krig 

- 
om än clet må medges, att det vållar en

viss svårighe L att cxakt clraga ilen sociala gränsen fc;r cletta
ansvef.
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Docir. är clct uppenbart, att om de socialdemokratiska par-
tierna övcralit bcstämt hacle frånsagt sig all meddelaktighet i
l<riget och låtit bli att trassla in sig själva i hårfina distinktiner
mellan anfallslirig och försvarskrig, om de undvikit att gå på
clen sot iiLlpatriotiska" limstången. så skulle d.e nu ha kunnat sam-
fa1lt bilda en moralisk och materiell maht effektivt riktad mot
imperialistisk spelrulation i statsskulcls, och krigskuldsprofiter.

Vidare står. på dagorclningen avväpningen av cle tyska in-
vtill^rrevärnen. om clenna fråga vore ren från alla inrepolitiska
tyska ''orclr;ings"-hänsyn rned spetsen riktail mot yttersta vän-
stern, om "värnens" existens ej innebure det minsta hot mot främ-
mantle rnaht, szt si<ulie Frankrikes krav på deras upplösning vara
ett frarnstng. ifall nårnligcr irrairki'ike samtidigt avvapnade eller
vore bclctt clärtiil. Men så enkelt är icke problemet, så länge
ömsesidig misstänksamhet och en likabeskaffad reaktion i Tysk-
lanel och l'rar:lirikc hindrar en sådan problemställning. Frågan
kompliceras därigeirom att de tSuska nationalisterna nu få en
tachsam för:cvänilning att bevara'invånarevärnen som "national-
försvar" mot krigs- och ockupationsfara från väster. Av de fran-
sk:i inlperirilisternas och nationalisternas stränga upplösningskrav
begagna sig 'X1'sklancls kontrarevolutionära element för att shapa
opinion fi;r att lLålla "värnen" .på fältfot mot vad de i grund och
hotten rrr e r ir frukta,, lämligen en resning av revolutionära ele-
ment, eller ock clarjamte viija de med dem främja en successivt
framträng:incle reaktionspolitih, som nyligen i de preussiska lant-
dagsvalen utveclilat sina slaglinjer. Skillnaden melian franska
impcrialister oclr tysJ<a nationalister i fråga om bekämpandet
av massresning torde reducera sig darhan, att de förra syfta
hän till en mer utpräglad bröstgängeskampanj meil ett "orcl-
n-ings"-rnanclat .lärnnat åt Fraknrike, varmed kan förenas utsikten
att bringa ännu större tyska områclen uncler fransk ockupations-
bevakning och 

- 
utsugning. Detta Tysklands läge nu är clen

sena fLiljcler-r or:]r värkan av att den tyska revolutionen ej fick
löpa 1inn,n ut, göra rent bord. med de borgerliga partierna och
skapa en tysk massfront mot Ententekapitalismen.

L<'r:c-l.cnkorL{crensen får ej ändra Pariskonferensens diktat.
Så cieliretelar cleu franska prässen och på samma ton sjunger
konseljpresid.enten Aristide Briand. Tyskarne få endast bistå de
allierac'lo l'ordringsägarne med. anvisningar och upplysningar om
clcn mlrst eflfektiva metoilen att uttaga d.e en gång {ör alla fast-

105
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sl.äliiia fsj6ppen, mot vilka Tysliiancl icke nå iöra talair. och {ör
ö','i';gt uppfyila fredsvillkoren ända ut till sista bokstaven. Det
iil eller var ännu helt nyligen som oböjlig bctecknad fransk
sl i.riCpurl<1. \låldsfreclsl<arakl ären siår så1cflc's kt^.. Oklart är
emellertid om Versaillestraktaten, dletta dubbeltungaile dohument.
räcker til1 att gendriva ile {ranska imperialisternas sofism att i:[en

bcscgracle blott har att lycla. Dc flesta arrse säkerligen. att clen
tiliförsäkrar T;'sklan6 "liha möjlighetD mecl dc andlra kontra-
henterna "att göra sig hört" 

- 
och likväI förvägras det nu av

l'rankrike att ;'ttra sig om sina egna betalningsresursor och
därav utforma ett nytt och drägligare skadestånd, försåvitt detta
nya förslag skulle väsentligt rubba Parisclekretet. Traktaten
bestämmer, att innan maj i år skall hela shacleståndsbeloppct
vara hlart och fixt dclgivet, mcn ännu svävar slutsumman på
gruncl av omöjiigheten att beråkna intägten av crlc 12 procenlen
på clen tyska cxpori,en. Med avsikt ha fransmännen liogat dcnna
variabla inkomst till de uppgivna. något så när fixa belop-
pen. tiär-för att den lämpar sig ul,trmordcntligt rä1 till att koir-
trollera och hämma trrsli konkurren-s mecl c1e inhemslra fabri-
kanterna.

I T5'skland väckte Paliskonferensens beslut naturligtvis en
storm av förbittring. n{an kan förstå t. ex. ilen sta,rka reak-
tionen mot ilem i Bayern. som alltjämt lever i fruktan för fransk
invasion. Dock har oppositioren clär mera gällt kravct på inr'å-
narvärnens upplösning än sjä1va skailcstå,ndet, något som gör nro-
tiven för l.rayersha regeringens hållning i hog gracl misstänkta.
Entcnten har emellerticl forlangt fristen för den fullstäniliga ar-
väpningen. Ilar vill man t;'dligeri undviha, att avr,äpningsfrå-
gan. som i gruncl och botten ickc spelar så stor roil, alldenstund
inga Ententeregeringar torcle hysa, någon värklig frulitan nu
{t;r tysh r'äpning, invechlar clet viktigare spörsmålet om skaclc-
ståndet. TJ'.k,l rihsrcgeringen har emelierticl ett ögonblick råkat
komma metrlan två eklar. Ä cna siclan trrar Ba;rs1ns obstrulition
hotat med rikets sprängning, å andra sidair göres riksregeringen
a,rrsvarig för villkorens uppfyllelse. Denna kommer nu tiil Lon-
clonkonfercnscn för att söka uppnå sänhning av beloppen, förkort-
ning ar. skulclamorteringstiden och undanrödjande av exportav-
giften.

Utgåirgen av konferensforhandlingarne är, när detta. skrircs,
ä"'en i vaga drag omöjlig a,tt skr;nja. Laget -"ynes fördunklat är'cn
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av de preussiska lantdagsvalenl som i aI1 .synnerhet vid detta
tillfälle mäta sig i betydelse med dc tyska riksdagsvalen. Den
seger, som högerpartierna darvid burit hem i en överraskande
omfattning, kan omedelbat eller om någon tid i hög grad invärka
på Tysklands hållning vid. konferensen. Ilögerns triumf är ju vä-
sentligen att tiliskriva den storm av förbittring, som rest sig
mot Ententens försök att bringa Tyskland undler nära ett halv-
sekels skuldslaveri. De nationalistiska partierna ha av detta in-
tryck på folkmassorna clragit den största fordei vid valen. Ilur
motbjudande än den demagogi har varit och är, som dessa par-
tier bedrivit i valrörelsen, får man clock icke lämna ur sikte,
a,tt fransk imperialistisk reaktion, Pariskonferens och skadestånd
ytterst bära skulden för strömkantringen åt höger bland de tyska
r.äljare m assorna.

Om de tyska ombuden vicl Lonilonkonferensen strama upp
sig under intrycket av valresultatet, är det tydligt, att en hård
sammanstötning mellan fransk imperialism och tysk nationalism
ej kan undvikas. Sedan den "bolsjevikiska faran", som i båda
länderna utnyttjats för att skrämma ihop borgarne till värn för
"d.et bestående", d. v. s. det ständigt vacklanile, ej längre kan
med samma verkan som förr utmålas för de på bakbenen sit-
tande hararnas ögon, särskilt icke sedan man likväl 

- 
trots all

snobb-hogfard i ton och mandr 
- 

förhandlat med "Bolsjevihien",
om än hittills resuitatlöst, så flammar åter upp i full 1åga fiend-
skapen melian franska och t;'ska reaktionselement. Så till vitla
har då iäget förändrats den senare tiden, att denna ofta omtalade
"ordningens" uppmarsch och eniga borgarfront mot Rådsryss-
lancl for ögonblicket krupit i skrinet.

De i fredstvisterna mincLre lidelsefullt engageradle Förenta
staterna rnecl sin politiks väI hädaneftcr mer praktiskt affärs-
mässiga iaggning vore nu närmast att reda upp den europeiska

bankruttens härva. Både England och Irrankrike äro Norilame-
rikas djupt skuldsatta gäldenärer. Amerika har på en gång iu-
tresse av T;'sft|1nil som en god huncl och av Irrankrike och Eng-
lanil som betalare av sina skulcler till den stora republiken. FoIj-
aktiigen har clet lika litet intrcsse av att Tyskland suges intill
märgen som att Frankrikes och Englands betalningsförmåga stan-

nar på en låg nivå. Det har i allmänhet intresse av att en

kraftig europeisk produktion ånyo ökar Europas köpkraft i för-

hållancle tiil amerikansli export. För denna export behöver Ame-
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rika en stor fraktflotta. at öster har amerikansk handelspolitik
en vänlig uppsyn, åt väster cläremot i Stilia havet och östasien
rynkar yankeen av handelspolitiska slräI pannan mot clen smarte
japanska konkurrenten.

Amerika vill giva Europa nya krediter, om blott förhåIlan_
dena bli säkra och stabila, men tillsviclare har Pariskonferensen
genom sina fordringars vanvett omintetgjort alla förhoppningar
om snar hjälp från cletta håll.

Mot vaci som ursprungligen antogs har Londlonkonfer:ensen
ställt först på dagordningen orientfrågorna. Det beror sannoiikt
clärpå, att man vill ha tid på sig för att uncler hand få fram en
{ast och orubblig fransk-engelsk ståndpunkt till skadestånclskra-
vet; därvid kan tänkas, att man även särskilt viil känna det obe-
räkneliga Amerika på pulsen vicl presidentskiftet. Regleringen
av förhåliandlena i Orienten tager f. ö. säkerligen mycken tid i
anspråk. Utom Konstantin-krånglet i Grekland, varviil den lands-
flyktige Venizelos väl låter några minor springa, har man att
taga befattning med gränsregleringar, de olika folkens inre för-
hållanden, stormaktsmanilatens tiltämpning på områd.ena, Sov-
jetrepublikens roll i Kaukasus m. m. AlIt i Orienten befinner
sig i ett tillståncl av flytand.e, glöd.ande lava. Bndast de försök,
som komma att göras för att ordna förhåIianilet mellan de två
turkiska regeringarne i Angora och Konstantinouel, varom Bn-
tenten måste vara angelägen för att hindra Rådsryssland att till
sin prestige i Kaukasus och Persien 1ägga ökat inflytancle i Min-
clre Asien, torde kräva Iångvariga förhancllingar. Ät sydöst 

-våldsbrandens ursprungliga harcl 
- 

koncentr.cras nu intresset. I
samma mån synas Östersjofrågorna trängas i bakgrunden. Det
har blivit märkligt tyst om Älandsfrågan, medan de baltiska
småstaterna l<unna fägna sig åt att nu bli erkäna även av "se-
gcrmakterna", deras ursprungliga skydclsherrar.

Virrvalret växer emellertid. Arbetsloshet och procluktions-
stockning i England tvingar Lloyd George att klaga över abnorm
konhurrens från utlandets sida, ej minst från Tyskland. Fransk
inclustri är rädil for tysk konkurrens. Båc1a länclerna ha satt sig i
sina egna segerfreders skruvstäcl. Ftjr att framkalla en konstlad
fr;rdyring av cle tyska exportvarorna och därmed försvaga ileras
ställning i marknaiLstävlan vill man iägga den extra avgälden på
clem, fastän man clärmeil samtidigt försvagar Tvsklands skuldbetal-
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nings-förmåga och såiuncla förtränger eiler riskerar tillflodet ur
sl<acleståndet; samrna förmåga att betala skulle sannolikt även
sjunka, om folkomröstningen berövade Tyskland dess kolgruvor
i Oberschlesien. Så biter sig sjålv i stjärten ilenna kapitalistiska
jobbare- och maroclörekonomi.

På en del håll synes dock en sundare och nyktrare uppfatt-
ning av totalsituationeu bryta igenom. Arbetskraftens och mass-
konsumtionens internationelia intressen låta höra sin röst. La-
bour Party ocir ile engeiska fackföreningarnes parlamentskom-
mittd ha åtminstone blicken öppen för Parisvillhorens dårskap.
I ett manifest ha cle protesterat mot skadeståndets annuiteter, som
måste tagas und.er nytt överväganile. Ehuru detta yrkande ej
går långt nog, utan kanske närmast sluter sig till experternas
mening om tä,nkbart maximum 

- 
100 å 150 miljarder, som

ändock är orimligt högt 
- 

är det likväl riktigt, när de engel-
ska arbetarorganisationerna framhåIia, att \rersaillesfredlen, d.
v. s. en vanvettig borskapitalism, hindrar Europas ekonomiska
rekonstruktion. Tysklands konsumtionskraft minskas; desto min-
dre kan den upptaga av dlen engelska exporten; därpå blir den
engelska avsättningen på Tyskland lidancle och återslaget härav
framträder i kronisk engelsk arbetslöshet.

Dar påpekas vidare, att hämmanilet av handehi på Ryss-
la,nil även bidrager till produktionens stagnation. Man må tillag-
ga. att såc1an förlust gör ärren Tyskland, som forclom hade en
god marknad österut. Merhantilt förnuft kräver följaktligen att
Polen ej längre tillåtes hindra reguliära handelsforbindelser mel-
ian Tyskland. och Ryssland. Om icke Polen befunnit sig helt
i den franska börsens hand, vars redskap är Pilsudski, så hade
säkelligen reclan samtliga mellan- och östeuropeiska länder kun-
nat, trots }<rigets härjningar, bilda en stor koncern för utbyte
med Västeuropa och samtidigt förmått nedbringa skadestånds-
slrmmorna till rimliga beiopp eller om möjligt helt bortelimi-
nera dem. Men den tyska bourgeoisin och högersocialismen stuc-
ko hellre huvudet i den franska snaran.

Lond,onkonferensen måste nu hålias därför att man inser, ätt
Pariskonferensen blivit ett slag i luften, dikterat av löftena till
de franska småborgarne att Tyskland och i sinom tid även Ryss-
land skola betala allt; det senare lanilet darvid tvingas honorcra
sina skuldkonton både före och under kriget. Paris är nu net-
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vöst, därför att man känner m€d sig, att bågen spänts ftlr hårt
och att hela skuldfordringssvindeln hotar att brista.

Konferensen samlas, sedan Lloyd George kort förut bekant
svårigheterna att förmå bankerna att stäIla kredit åt Central-
europa. I[an måste varna för "aggressiv nationa]lgn" 

- 
en tyd-

lig vink åt Fraukrike. Lloyit George begriper, att Tyskland
prässas för hårt, men å andlra sidan måste denne voitigör unil-
vika att stöta sig med det ömtåliga Paris. "Outförbara" pro-
jekt vill han ej godkänna, och han kan ej bevisa att de fran-
ska kraven äro utförbara. FOljaktligen vinglar han; trots ge-
nomskinlig vetskap om sanna förhållandet låtsas han som om
han trodde, att Tyskland kan betala samt spelar på samma sträng
som vissa franska experter, nämligen att de tyska skatterna
skulle tynga mindre än cle franska och engelska.

Osäkerhet präglar emellertid de ledande männens taktik.
Både i London och Paris är man därför angelägen om att lära
känna Amerikas uppfattning och framtida mått och steg. Därom
kan dock ingen kJ.arhet vinnas förrän i mars, när llarding till-
träder sitt ämbete. Redan för två år sedan sökte Amerika be-
skära de omåttliga anspråken på det utpumpad.e Tyshland; nu
drar d.et sig ut ur skadeståndskommissionen.

Krigsskadeersättningen står i konferensens centrum. Men
vid sidan av den komma att behanillas -andra spörsmå1, som på
senaste tiden tagit en oroväckancle vändlning, nämligen Orient-
frågorna, som skulle kräva sitt särskilda kapitel; usurpatorn Kon-
stantins tron är osäker. X'ranske regeringschefen har redan 1o-

vat att uppträda "energiskt" för de franska intressena; han hotar
med utvidgad ockupation och vill förvägra Tyskland rätt både
att upptagas i Nationsförbunclet, något som kan bäras med jämn-
mod, och att diskutera de straffbestämmelser! som anknytas till
skadeståndsproceduren.

Londonkonferensen torde bli avgöranale för samtliga europe-
iska ekonomiproblem. Där kommer att visa sig, om kapitalismen
representeracl av "demokratiens" statsmän, är i ståntl att för-
1änga sin världsförvaltning eller måste erkänna sin vanmakt att
foia folken ut ur stagnation och misär.
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Litterära funderingar

CANO
av RICHARD J:SON
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FJELDSTAD

I

Ilunzinger: Uppror.

Allt från den dag "Mr Britling kommer till klarhet" hos
Wells i England, har den gamla, delvis avsvurna gudaläran från
Sinai haft en skälvanile, knäsvag, pietististrr återgians i världe;r
såso:n en f<;ljd av dlen nervskakning kriget åstadkommit. Man
har visserligen velat {ramstäIla krigsårens utståndna fasor som
cn miilare på släktets styrl:a, och visserligen har mänskligheten
uthii.r'rlat de fysiska offren --- lruruvi'.la s.iSiskraften haft no.g

sL'iirrsl-ighet att bjuda barbarlriilja,n spetsen å;clstår att se.

Reclan i krigets begynnelse framträdde en vek men agita-
torisk litteraturströmning, ett sötvatten, bekransat av vita näck-
losor och ljusgrön säv, soi-n Jörile pelcif:sn-,ens färger i -,.itt och
:.rijnt cm "förbröd.ring" ocir {lamtiJshopp. Derr blottacle krigbts
l'.rscl rren ock dess närmaste {öljd: hatet mot skyttegre,\'en. som
skulie knäcka bössan en clag och låta profe+i.ln cm ,{cu eliga
freclen gå i uppfyllelse! Pacifismen var agitator:isk som en väc-
kelse. Den förkunnacle, siacle och fordömde. Den drog genom
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hela, världeir och satte alla rörelser i svallning. Dcn fiirga,de
ett gott stycke av krigsårens litteraturflod och f)'llde scrn en
motvikt till den ultranationalistiska tendenslitteraturen en viss
uppgift. Den var varken antiinternationell eller ani,isocial. Den
r'ädjade till den enskildes humanism och altruism -- den hom
-*om Döparen i öknen, ett rop, en siare, ett j'accuse. Men med
revolutionernas tramp genom värld,en foll den samman. Dess
rent borgerliga karaktär och uppgift upplöstes som.snö i hetta,
och även på det litterära området skulle den inträdande epoken
sätta sin prägel. Tre års revolutionär kamp har reclan avskilt
de båda antipoderna röd och vit kultur. Den förra ter sig för
oss ungefär som Rolland på 9O-talet drömde sig konsten fr;r fol-
het: såsom en manifestation av det kraftfulla och tidsenliga i
rörelser och hos individer till skillnacl från den småborgerliga
anda, vilken präglade tidens dramatik och litteratur, eller den
nationaiism, som såg sin uppgilt i att glorifiera de officiella re-
presentanterna för samhällss;'stemets fortsatta utveckling.

Medan sålunda en gallring hål1er på att ske och en kulturell
frontförändring organiseras genom den röda kulturens framträ-
dande, återspeglas det gungande systemet Europa i den vita lit-
teraturen på ett sått, som kommer att skänka en alldeles särskild
rubrik över "fredskrisens" fc;rsök tilt pietistisk, litterär renäs-
sans. En egendomlig skymning, en claire-obskyr-dager, sveper
kring pennans riddare i dessa tider. Man vågar inte kalla den
n)'a stilen for etisk romantik utan man kan snarare stäl1a den
på den verkliga Sankey-'Waldenströmska tidens plan. Ty de rö-
relser, som nu skaka en hel del pennor även i Sverge, är otvi-
velaktigt d.yningar efter den uppgörelse, som kriget framtvin-
gade, och som allt kraftigare påfordrades genom de finska, tyska,
r1'ska och ungerska revolutionsrörelserna

I Sverge 1åg den officiella litterära skolan på kulturrarlika-
lismens plan. fnte ens Selma Lagerlöf, det beskedligaste av alla
pennskaft, har helt kunnat avstå från social betoning av sina
alster. Få var cle som ägcle Cecilia Bååth-Ilolmbergs konungsliga
envishet i fråga om ämnesval. 80-ta1et hade fått en ny genera-
tion 

- 
90-talets skälvande, hemlösa och osäkra lleidenstamia-

nism var reclan ur räkningen som ett missfall. Yi hade fått en
kuiturradikal betoning av bokkulturen, och en kort period, spe-
lad.e den en betydlig ro11 inom arbetarvärlden ej minst därför,
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"A:ralfahet,en är ,sorn denne ,blinde. överallt iurar olyckan pä honom.,,
(ky-sk kuiturpropaganda_affi,sch.)

att S,-talets realism och 
'akna sa.ningssägande ägde arbetarrö-

relsens stöd.
På revolutio'ens tröskel ställdes kulturradikarismen införsitt stora prov. Den höll ej. Med Ellen Kcy oc.h K. E. Forss-.

lund, vilka båda tecknat sina vägar brand massorna fram tiir er-
kännande, ramlade den ena efter den andra necl i något slags
apatisk viljeioshet. Och då nu uppvaknandet begyoo."]möta vi
ett ångerköpt släkte, som går till Canossa, bekanner sina synder
med Lutheri ord och böner, ser syner, siar om dom och hålvete
och pekar på Jesus! fnte på timmermannens son, upprorsman-
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nen och skenhelighetens obönhörliga fiende, utan pietismens

Jesus, som försonaren för våra syndler. "Mr Rritling kommer till
l<larhet". Det är inte walclenselnas uppoffrande brödrakärlek
eller Savonarolas heroiska kamp mot präst- och mörkväld'e. Det

är unilerkastelsens bönemötesetik, som färgat "den nya tidens"
bieka bokmänniskor. Det är 

- 
"rättfärdiggtirelsen genom tron"

- 
genom fläst-Augusts enkla anammandle av nåden' som ]yser

utefter rad.erna av denna "klarhet". Jag syftar knappast på Sven

Lirlman. Vi ha inte räknat honom som en verklig insats i det

officiella kulturiivet. Men hans hellenism var clock så glansfull,
att den vida lyste över såväI "Thure Gabriel Silverstååhl" som

}ans erotiska utbrott och nationalistiska 1914-års-id6er. Men

framforallt står den sig vid sidan av hans sista bok: "Såsom ge-

nom eld". Liclman är i alla faII en exponent på just denna skäI-

vande epok. En människa, som gått "från klarhet till klarhet"o

och nu träcler fram som ett enkelt vittne om det "vita ljuset" !

Lid.man är glad, emedan han blivit "frälst".
Men om samma enkelhet i klarheten inte kan tillskrivas alla

dem, som nu vaudrar omkring i "misströstans dy", så står man

clock spörjande inför en hel ilel av de övriga pennorna. Ellen l(ey
folt på den pura nationalismens grund. Det fanns en klassmeil-

vetenhet och en åtminstone unilermeilveten politisk byggnad i
hennes tankebilder, som besegrad.e kulturradikalens svaga vilja
och tvang den att ge upp' Men vad som personligen ödesbeståmt

såclana bloss som en Henning Berger, en Martin Koch, en Marika
stjernstedt att gå in på de etiska förgårclarna, är svårare att upp-

klara. Det är människor meil ett visst utpräglat förflutet. Män-

niskor med realism och idealitet, färgkonstnärer pr stålpenna, Ii-
delsens målare, gatans och könsfrågans filosofer. Det är ätte-

läggar av SO-talets våldsamma genombrott i Sverge och på kon-

tinenten, det är kra{ter som i viss mån varit mecl om att }rilcla

skola i sverge, och som inom kulturradikaiismens ram ]åtit blic-

harna riktas mot sig.
En bohämens tecknare, en trottoarmålare som Henning Ber-

gcr, vittnar ej längre med, världsföraktarens förnämt cy-

niska iöje utan merl "hjärtat på väggen" om alltings fåfanglig-

het. Det är inga stora inre uppgörelser a1ls. Det är bara kramp

från krisens hundår, reflexer på hjärnan från några fjärran ur-

bilder -- det är svallar från de stora striderna, clyningar genom

spalterna, som väcker vid första beröring med sjukdom, nödl och
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Till Pariserkomtnunens 5O_årsminne.
litanför lrotel de ville tlen 26 mars 18?1, då Kommunens regering valts.
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RATTELSE
Å sid. 116 i Zimmerualds marshdfte har

de l0 öaersta raderna, börjande med orden
"död och bot" och slutande med orden "en
tikta fullblodig", råkat komma nederst. Sidan
blir riktig, om dessa /0 rader placeras öoerst.
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medcltida iegends ötlen och är'entyr {ram till korset och uppgi-
velsen, offret av ilen sinnliga kärleken, ja, livet självt för att
nå försoningl Det är en prcdikan. värilig en recension av Nathan
Söclerblom.

Det är ingen upphöjcl, frigjord etik som talar sitt sköna
språk hos nutidens apostlar. Det är en trång lara,'byggd på
naiva prernisser, dlet är botgöring, fräisning såsom genom eld _
en tiilflykt unclan den uppgörelse. som det stundande Ragnaröh
hräver. och är det så, att man ej helt och fuilt ännu tagit ste-
get ut mot clenna sicla av själslivet, så gör man som Ludvig Norcl-
ström, man snickrar sakta och mecr. eftertanke sin egen Noeark
i "totalismens" tecken för att, 

'nder utarbetandet av 3 å b vo-
lymcr över ämnet 

- 
komma till klarheil

Bakom allt detta skramla cle dOda benen. Det är runor över
hulturradihalismens andliga och eviga docl, det är prästbeviset
eller dödsattesten tivcr ett skede och ett släktled som gått till
sina fäder. Med hett blod nalkades de "frigjorda" andarna "den
unclre nationen", emedan den var viltigr De följde mec1, prosti-
tueracle sig, lät bära sig på händerna och hyllas på fester och i
bladen. De konservativa jagade dem. De fr;ll i armarne på ett
hungrigt proletariat. Och de gick med tiil skitjoväg.r, . . .

Nu har massorta börjat värja sin väg, och kuiturradikalerna
tappacle modet. Ellen Key och rrorsslund tog officieltt farväI. De
andra stack sig undan. och clen stora uppgörersen begynner hos
de övriga mecl en ny bekännelse: sök Jehor,vahl

rntct 
- 

intet i värltlen återstår som fotfäste för crem" som
ble'o tillbaka. som en peiikan i öknen och en nattuggla i de
förstörda städer g'yr deras ktagolåt över alitings fåfänglighet.
solen sju'her över jordklotets ena halrra och tecknen på fastet
bådar storm. Mer iiver clen andlra halvan stiger -orgon*dnuderr.
död till bot och bättringl r förstone är clet ofattbart med detta
blekfeta g'clstroenile. Men "Hjärtat på väggen". författarens se-
naste, talar ett tl.dligt språk om en typ för sig som nu utgått
från I(alildcn och nalhas Jordan. . .

Vem tänkte sig, att "Guils vackra vårld", clenua hänsyns_
lösa, realistiska bottenskrapa av Martin Koch så snart skulle föl-
jas a' hans "f:egend", vars riddarromantitr till sist vittnar om
det enda nödr'ändiga: tron på och bönen tilt Gucll Det är en ry
Mr Britling, som kommer till kiarhet! Irägcn har inte gått ge-
nom en armöbar'cli, Deu sli'grade sig genom e' äkta, fuliblodig
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BRANTI NCS REVOLUTIOI\ SPOLITIK
Av JOHAN ENBERC

"Så kommer rlet sig, att en man i Brantings ställ'ing, som
på gruncl av sin ailmänna syn på utveckringen vill hindra re'o-
lutioära utbrott. dock ir'hc u'tler ella omstä*cligheter kan väja
lanken på en revolution."

Det är Gustav Mi;ller. som pläclerar srllnncla i sin panegyrik
över Hjalmar Branijng i jul,ile.msskri-[ten till cleirnes 60-årsclag.(lch han lortsäticr:' "Det har fu'nits tillfalle' i vårt politrsha ri' och cret ka'
komma tiilfälten, då en resning är cncla utviigen ur ännu större
olyckor. Den som, om clet gä)ler att fråntaga en privilegierad
kast dess företräilesrättigheter, under i n g a omständigheter 

'illbcga'gira eventuella revolutionära maktmeclel, ger darmecl cle

irrivilegieracle fribrev att behfrlla sin privileeierade stäiining hur
länge de behagar. om några av en tiilfallig stäm'ing till mak-
tcn llramburna ävent;rrare brottsligt söker kasta land.et i krig
e,ller inlecler en stora folklagers ställning o,.h rättighcter för-
-'i;ör-'ancle rcaktion, så l<an en opposil;ion cläremot nöclgas att fram-
Jiesvärja revolutionens stormal för att för'hinclra de brottsliga
a.nslagen."

frär lovar alitså clet högersooialistiska partiets sehreter.ar.e,
att högersocialisterna kan vara mcd om revolutione', ja, "fram-
besvärja" clen 

- 
på vissa'illkor: .1 . om cle regerancle hotar att

liasta lanilet i krig' 2. orn de hotar några av arbetarnas rättig-
heter, 3. om reaktiorien vill försämra stora foikragers stärlning.

Detta löfte tarvar några kommcntarer. Hr 1\{o11er upplr,se'
inte, huruvicla han anse' clet möjligt och lämpligt att "frambe-
svärja" revolutionen för c-[et fail att tr'olkförbunclet komrnen-
tlerar Sverge ut i krig. Knappd,st anser han det möjligt och
lampligt. och clå är clet hotet red.ucerat til ren bruff. Ty utan
-qtormakternas samtycke kan inte några "äventvrare" kasta sver-
ge i krig, och om imperialisterna vill clet 

- 
ja. då har de trolk_

förbundet som skylt 
- 

och i[å sj'nger nog Möirer snällt meil. i
kören !
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De två and.ra eventualiteterna - 
i synnerhet dlen som inne-

Lär försämrandet av arbetarhlassens ställning 
- 

k6mms1 iltys-
het läg1igt just nu i arbetsloshetens och lönereduceringarnas tid.
Kapitalismen håller just nu på allt vad den kan att hota och

tiilbakatvinga "stora folkiagers ställning" - 
vat har vi "fram-

besvärjand et av revolutionens stormat" från högersocialisternas
sida?

Nej, inte ännu. Naturligtvis. Det måste finnas en hög revo-

iutionär stämning hos massorna själva först. Ungefär som i Eng-
land i augusti, då t. o. m. högersocialistiska leclare hotade med

storstrejk, clireht aktion, ja, "resningen". Dessa ledare slår där-

med två flugor i en smäll : for, det första ger de regeringen en

varning och, när clen retilerar, bröstar c1e sig själva som segrare,

for det anilra stärher de därigenom sin vacklande ställning hqs

massorna. Men de har nog beräknat. att hotet aldrig behöver sät-

tas i verkstäilighet. Och o m det verkligen drar upp till allvar,
försöker de (som i Italien) avleila stormen eller går de - 

i nöd-

{a11 
- 

med och saboterar revolutionen (som i lJngern). Ty de

betraktar den som något ont, något onormalt, något som fram-
for ailt annat måste bekämpas. Mr;Iler skri-,'er viclare:

"Men alla dessa medgivanilen åt revolutionsteorierna är in-
galunda oförenliga med den grunclsS'nsn, att samhällsutvecklin-
gen bör och skall. om möjligt. ledas fram på fredliga och

lugna vägar. Har cn man clenna grundsyn. så kommer han att
inrikta sin politik på att göra de fredliga vägarna {arbara.

Så har Branting gjort." Och lygk61s. T5' "på mig (Moller) har
Branting ofta gjort det intrycftet, att clet varit den stora klok-
heten. att det varit visheten själv som talat".

Ja, klok taktih har clet ofta I'arit. Men visheten? N.j.
Och har är det Brantings politik visat sin antimarxistiska grund-

karaktär, sin kontrarevolutionära läggning.
Det är inte viljan hos politikerna som gör revolutionen.

utan clen eljes olösbara situationen. Den som försöher bortreson-

nera d.etta och tror "att cle e{tersträvade målen ickc kräver blod

och våld för sitt ernående". han förberecler sig icke' ej heller
förbereder han massorna för det ounclvikliga. Tvärtom. Ilan unc[-

viker de revolutionära 'rftasetna" som farliga. Och han undvi-
lier cliskussionen om revolutionen. Ty han r.'i 1 I undvika den.

llan är som pacifisten, som unclerlåter stuilera kriget därför
att han inte r-ill det. Men kriget är poiitikens fortsättning ocl"
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den politiker, sonr ej sätter sig in i clet. är en fuskare i facket.
och revolutionen är klasskampens kulmination, och den arbetar-
politiker, som unilerlåter att upplysa arbetarna om vad då _
o m det skulle gå 1ost 

- 
är att göra, han begår en svår under-

låtenhetssynd, liksom det är bedrägeri crå han inbillar dem att
man högst sannolil<t inte behöver räkna rned ett utbrott.

Och det är just denna högersocialistiska grundsyn på det re_
volutionära problemet, som krär,er mest blocl. fy att å; nu t,,"_
berett arbetarna på en taktik, som (det medger Molter et con_
sortes sjalva) åtminstone k a n behövas, clet hämnar sig blodigt
då clet oundvikliga kommer.

Vad har Sverges högersocialister gjort för att inför Sverges
arbetare klargöra en eventuell revorutionär situation? positivt
intet. Men desto mera negativt, rent kontrarevolutionärt. De
har varit de ivrigaste att krandra de bolsjevistiska metoderna,
smutskasta clen ryska revolutionen. att varna arbetarna: så skani inte göra I

Låt oss se lite närmare ti1l, hur en av svenska högersocia-
listerna ledd arbetarklass står inför en revorutionar situationt

1. Organisationen bör ej anpassas efter en eventuell revo_
lution 

- 
alltså finns det ingen arm6, då fienden anfaller.

2. Om arbeta,rna ändå kommer till makten, så får brutala
medel inte brukas: typograferna .måste sätta vilka kontrarevol'_
l,ionära tidningar som helst, upprorsstiftare, mordbrännare, lönn_
mördare och fiendens spioner får ej antastas och under inga som
helst omständigheter skjutas.

4. Arbetsplikt får inte påbjudas borgare och överhuvud
taget iättingar av olika klasser "- det ska vara "frihet" till lättja.

5. fngenjörer, kontorister, lärare, Jrrkeslärda grupper får
strejka och sabotera efter behag 

- arbetar:makten får inie ,,f,;"_
trycka" och "tvinga".

6. Ingen röd arm6 och ingen awäpning av borgarna _ fri_
het och demokrati!

7. fngen expropriatiop i11. palat arbetarna ska bolika uselt som förut.
8' Kapitalisterna ska få pengar för cre socialiserade fa-

brikerna för att inte behöva arbeta. O. s. v.
Så blir läget, då en dag _ en ganska avlägsen dag -- Bran_

ting och }rtiller "nödgas att frambesvärja revolutionens stormar,,.
I)etta är vacl arbetarna inte får gora. \rad de får och bör
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göra åter 
- 

ju, det får cle veta seiLan. Och arbetarna nöjer sig
med det. I en tid då motsättningarna tillspetsar sig som i vår!
Är tlet inte ynkligtl Ska borgarna behöva unclervisa; arbetarna
i marxism, inte bara i praktiken 

- 
det gör c1e clagligen 

- 
utan

i teorin? Så här skriver en korrespondent från Tysklancl till
A ftonbladet helt nyligen :

"Detta fruktansvärda faktum (valutaeländet) drar naturligt-
vis med sig de olyckligaste foljder icke blott för cle enskilda
inclividerna, som är utsatta för den unclvikliga olyckan att bliva,
utarmade, utan åven för folket i sin helhet. Tyskland berövas
på detta sätt så småningom sin bästa kraft, sin r;rggrad. Den
viktigaste ilelen av befolkningen, den som ned.åt utgjorde ett
bålverk för ordningens upprätthåilancle och som uppåt ständigt
utsände nytt, friskt blod, dör ut inför våra ögon. Redan blott
och bart clen omständigheten, att järnvägstjänstemännen sam-
manslutit sig med järnvägsarbetarna för att gemensamt repre-
sentera bådaderas önskningar, bevisar varthän utveckiingen är på
väg att gå. Proletariatet växer. Det forna uppåtgåendet har
förvandlats till ett.nedåtgående. Om det fortsätter ytterligare
på samma väg, som under de två första åren efter vapenstille-
stånclet, kommer Tyskland inom kort att bestå av en oänillig här
av egendomslösa och ett tunt överlager av nya rika. Detta in-
nebär icke bolsjevikisering i rJrsk mening 

- 
ty denna form för

omvälvning ligger icke för clet tyska foliret 
-, 

men däremot
en säker och tvångsvis skeende övergång till kommunism. Ty
ju mera de egendomslösas skara växei, desto högljuddare och
oemotståndligare blir ropen efter allmän uppdelning av den egen-
clom det fåtal besitter, som ännu håIler sig uppe."

Om vi bortser från dumheten i slutet (om "uppdelningen")
samt resonemanget om den tyska kornrnunismens tillkomst, så är

bilden korrekt och klar. Och den intelligente arbetaren, som

läser detta i Aftonblaclet, tänker som så: Ja, det brakar snart
ltist dar. Ilur är det här? Och o m det kommer något hår - är
vi beredda? Nej. Vi är inte beredda. Ty ännu har arbetarna inte
lart sig ställa frågor och krav på sina ledare. De hyllar ledare,

som (eniigt Moller) i pedagogiskt syfte undervisat borgarklassen
"h u r katastrofer kan undvikas", men som unilerlåtit att under-

visa arbetarna, hur kampen skail föras. i f a 1 I borgarklassen,

beväpnad som den"*är, inte behagar folja dessa vä1vi1liga råd!
Sverges arbetare hyllar och foljer led.are soin Branting och

Moller! Det är på tiden att de svenska arbetarna börjar rata små-

klokhetens snusförnuft och lyssna till den vishet, tiden själv
talar. Den visheten heter revolutionens lära.



19.21

EN DIALOC OM LI TTERATUR
Av ORIENSOCH REVOLUTIOI\i

Följancle samtal förcs i en italiensk fängelsecell. Två män
c'lebatterar clär e{ter l<vällens iirbrott. Det är arlcleres mörkt. en-
clast några sparsamma strålar från gathrktarr uta'för kastar en
smula ljus in i clunklet. Någon gårrg öppnar fångvaktaren clen
lilla iuckan på clörren och skenet fr:ån haris Iampa falrer på clelin-
h'enterna clärnerc. Så försvinner också det och mör*ct rägger
srg åter ör'er. fångarna.

-Den ene av dem, dleir äIclre, har ett fyrkantigt, energiskt,

'ahet och bestämt ansikte. Den anilre är eir 'ng man om tret-
tio rnen redan sliallig mccl stora. milcla och gocla,, tankfulla ögon,
lervösa ilrag och iiten figur. l)en {örste. en välvuxen jätte, år
t1'.k. Gammal metallarbetare har han tagit clel i upproret i
rluhr. E[an 'ar där brigadchef. såsom officcr ]ät ha' ski'ta
några preussisha ofdicerarc, som nästlat sig in i cle rc'clutiouära
1;r'pperna cch clär clrev ett fartigt spionage. Det är crärför hn'
är iilrföljci av myniligheterna i d.ct "dcmohratiska" Tysklancl.
l)en a'ilre. r:n ungersk journalist. som ägnat sig åt clen proletära,
r:evolutionens sak och behänt och propagerat ile kommunistiska
iil6erna,, måste också fl;r från sitt la'd för att undkomma ilen
vita terrorn. rfallna i den italiensha polisens häncler väntar riu
Lragge i sällskap sitt öde såsom "icke önskacle" lösdrivare. Och
erl'tersom natten är lir,ng, samtalar cle, clenna gång om litterära
ting.

-- Jo, säger arbetaren, jag tror, att clen gocla iitteraturen
kan göra stora tjänster åt massornas revolutionära fostran. IJ'-
cler min första tid i militarfängelset i Essen 1äste jag'ågra rysrra
romaner och jag tänkte ofta, att man borile sprida såciana salier
i många tusen exemplar bland arbetarna fofatt rnecl dem kunna
jaga ut ur arbetarhemmen dessa gottköps-. erotiska och krimi-
nalromaner, som frånsett sin intellektuellt Iåga nivå sprider auk-
toritet {ör clen privata äganderätten. Det är clarfrir jag tycker
ilet är underiigt. att du, som allticl har arbetat blancl böckerna.

121
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talar till mig mecl såclant förakt om iLitt 1'rhes roll i revolutio-
nen. Du påstår, att litteraturen inte betvcler något för mzls-
sornas revolutionära förberedande.

- 
)d51, svarade den anclre, jag nyss talade föraktuilt om

iitteraturen, var d.ct med hänsyn till iless resultat. Den verkliga
litteraturen gjorde oss förvisso tjänster och hjälpte oss att bryta,
r'äg för förståelsen av de sociala sanningarna. gjorde 

- s66 gi11-

busse säger 
- 

revolutionen i själarna. Jag vill inte förneka clcn
reiativa betydelsen av den roll Saint-Simon spelat, Roussea.u.
Diderot, Yoltaire etc., Iitterära förberedare av Danton, Ro-
bespierre och Marat, som har att tacka för hela sin skolning dessa
filosofer och forskare, vilka av nyfikenhet eller nyck sökt och
upptäckt det mänskliga samhällets grundbrister och av käriek till
de förvärvade kunskaperna byggt upp cle {örsta utopierna till cn
ordning och ett system av mera rättvisa. Men clet skulle vara en
platthet värdig den borgerliga icleologien att anse dessa verk som
ett betydelsefullt element i cle orkaner, som förstörde feodalis-
mcns bastilj (for att på dess plats uppresa borgarväldets). \ri-
clare måste man konstatera, att cle som dikterade den stora revo-
lutionens händelser, massorna, aldrig varit påverkade varken av
Rousseau eller av encyklopedisterna. Ätminstone trä{far man
inte i deras handlingar ett uns av \roltaires ideologi. I l(on-
stituerancle församlingen {anns det en he1 de1 män som citerade
cle stora föregångsmännen. T. o. m. i c1e första lagarna av år
I och II kan man {inna spåren av (allticl våldsamt förvridna)
idder från dessa lysande män av den fria tanken. Men de 1it-
terära institutionerna och lagarna var aldrig annat än dagslän-
rlor och det som allijamt härskade det var det borgerliga hyck-
lcriet och den borgerliga idiotismell, som under sina fraser endast
doide lystnaden efter makt och förmögenhet . . .

- 
Men särskilt sista århundraclet popula,riserades litteratu-

ren mycket och var till stor nytta för proletariatets utvecklade
element.

- 
Fc;r rörelsen har detta ingen bet5,delse. Naturligtvis är

allt, som tjänar till att lyfta arbetarhlassens själ och intelligens,
nyttigt för oss. Enligt min uppfattning är den rysha proletkult-
rörelsen den som gett de bästa clirektiven för massans fostran.
Och proletkult inskränker sig inte bara tiil litterär propaganda,.
Den har rätt. Våra dagars proletär måste lära sig många prak-
tiska saker för att forstå att eröva och hålla fast makten.
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- 
Men litteraturen är e' le'andc makt, som lika väl kan

gagna som shada vår sak. Man måste göra en åtskillnacl.

- 
For mig finns bara en åtsrrilrnad: boken är bra erier då-lig. Är den bra. så bör vi sklrdda den, även om dess tendcls

inte är fyllcl av den socialistisha ideologien. Om den ger entr.gen eller plastisk eller konstnärrig reiief av dlet mänskriga
livet, kan de falska slutledningarna förråtas d"ärför att de är lätt
qcnomskåclade. net är rent av vår högsta rag, att den objektiva
svnen på tingeir i väriden endast bestyrker våra sanningar. Mcn
är åter clet litterära arbetet dårigt, så hjälper det inte om ma'
hör rnternationalen ljuda i varje rad, till sina verkningar skadar
iiet mer vår sak än en intelligent och begåvad kontrarevolu_
tionärs skrifter, emedan ilen förre brott komprometterar det illa
rcpresenterade ordet. medan den senarc hjalper oss at* härda det
i sina angrepps eid. Men i våra clagar är cle litterära problemen
inte längre aktuella . . . åtminstone inte för oss. vi står i hand-
iingens ögonblick. allt som utgör en kraft måste ägna sig åt den
tlirehta aktione'. sarskiit den kommunistiskc skriftställaren.
En samvetsgrann ande har svårt att koncentrera sig på allvar-
iiga litterära kompositioner i dessa krigiska tider. rlan måster
lagga ned a1l sin energi i det proletära befriersevcrket för att
krisen må fortast möjligt nå sin lösning, varpå han kommer att
fi'na det nödr'äncliga iugnet ftir sitt skapandc arbete. Men i vän-
tari på den dagen måste han ge sig helt, hänsynslöst. Den som
har taiarbcgåvning måste kasta sig in i clen muntliga propagan_
dan. rlen som bara är bläcksuddare må ställa sig tili partiets
riisposition. Där finns alitid arbete. våra propagandaorgan, våra
flygblacl och cirkuiär, varför är cle inte författade av våra bästa
skribenter. som hal en driven. övcrtygande. färgrik stil och kän-
ner ordets tyngd och valör?

- 
Det är en fråga om praktisk och förståudig arbetsfordc,l-

ning. visst saknas de' hos en massa organisatio'er. Men clet
år cn mycket ömtåIig fråga, denna om använilandet av hrr lit_
terära i paritet. Den yttre propagandan borde organiseras sär_
skilt och ledas som ett kamporgan av den nationelra proletkult-
l<ommilten.

- 
I clet avgörancle ögonblicket har vi ingenting att göra

med den litteratur som inte själr' år cn direkt aktion i den pro-
letära rörelsens tjänst. \rad framtiden beträffar, blir det nog
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-bra 
rnecl clen. Vi ä,ger reclan mycliet värclefulla experiment ifråga

om organisation av clen littcrära och ]ienslnärliga kuituren.

- 
Ju,, Ungern exempelvis . . . Yi har ofta hör, att den pro-

letära massan diär var mycket otillllreclsstäliancle upplyst angå-
ende revolutionens orsak.

- 
let är sant, men ilet var ej den li'itcrära propaganda-

organisationens fel. Tiii att upplysa en m-assa på många mijlio-
ner? av villca en del ännu ej är skriv- och iäskunnig. är fyra
rnånadtrr en lc;jligt liten tid.

- 
I utlanilsprässen gjorcle man sig mycket lustig över cle

nngerstria kommunisterrras organisation av litteratur och konst.
Hur var clet mecl den där litterära "falanstären" i Ungern?

--- IIan må göra sig lustig däröver så m5-ckct man vi1l,
men jag tror att r'år "falanstär" var clen enila möjliga organisa-
l,ionslcirmen i vårt lancl. Jag tror t. o. m. att clen kan tjäna som
mönster fl;r framtida sovietstater. För clen iitterära och konst-
näriiga produktionen hacle vi skapat tre clepartement, alla tre
naturligtvis under kultuskommissariatet. C e ntr al r å d e t
{or den intellektuclla pr.dtl uktiouen orga-
rrist'r'i, 11,'rrtgivningen. Jörsäljningorr av rryn arbeien. rleras clislri-
bution på cle nya Iolkbiblioteken; centralbyrån f tjr
clon Iitterära och konstnärliga propagan-
t1 a n (ctt organ sorn borcle finnas hos varje arbetarparti, som tar
ptl, allvar litteraturens roli i den proletära massans revoiutionära
iicstran) sa*rlade kring sig alla skriftställare och ko'st'ärer som
kunde arbeta på sociologiens, vetenskapens och litteraturens po-
pulalis;r:ring. trincler cle fJlra månadenia hanir denna b)'rå uträtta
ett enormt arbete. Den lät, bl. a., översätta aila dittiils utgrvna
publikationer av ry.ska hommunistpartiet och påbörjacle ilen nya
fullstäncliga översättningen av Marx' och Itrngels' samlade verl<.
Dct l:recljr-r organet för det litterära livet var f tirf attarrå-
cl c t t.lellis valt av {örfatta'nas facl<liga organisation och clelvis
ui;r,ämn1i av cent'alråclct för clen intellektueila produktionen. Det-
ta förlattalråd haile ett mycket svtlrt arbete. Det had.e att orga-
nisera ocli sammanknyta ilenna massas arbete med hänsyn till
clci r-.f{entliga intresset i det nya l<ommunistiska samhället. Man
hcirjacle cietta arbete meil. ati; klassificera författarna. Det var
clerL s. h. lrtterära katastern. Principen for klassificeringen var
rlet irrbete, rlen cluglighet och begåvning som ::edan ådagalagts.
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Alder och pupularitet spelade ingen roll. I de fem kategorier,
som s'ml,Lr'lc hela den rrngerska föriattarvärlden, l'örsökte man
placen nlla kvalitder, aktningsvärila, nyttiga eller möjliga att
göra n5'ttiga. Maximum för årshonorar var obetydiigt lägre än
err folkkommissarielön. Det borde möjligöra en dräglig tillvaro,
fri frårL tlct forna livets dagliga bekymmer. Absolut oberoende,
1;illfiillc tiil studier och resor i eget land, fullständig frigörelse
frårr dc borgerliga förläggarnas nlrcker och geschäfts-intressen:
det var de första fördlelarna av författarrådets, konstituerande.
lleir man kunde intc samticligt clekretera återlämnandet av bilar
och palats åt de forfattare som "slagit igenom", blivit populära,
de c.norma tantiemerna för operetter 

- 
och d.etta var naturligt-

vis log för att ådraga falanstär-systmet hat från de skönandar,
sorn däri såg endast förstörandet av det kapital de samlat ofta
nog ej utan möcla och gediget arbete, men mestadLels genom bil-
liga knep, Lösningen av problemet om offentligt unclerstöd. åt
skapande honstnärer var likartacl, clock mer komplicerad av frå-
gan om tilldelning av material, färger, duk, gips etc. Organi-
sationen av musiker och dramatiska artister, även denna på sam-
ma grundl. r.ar nästan fullständig.

Anspråk, klagomåI eller t. o. m. protester från element, som
l<ände sig ailvarligt kränkta i sina personliga intressen, blev frir
.'ar dag allt starkare. De fordrade ingenting mindre än åter-
stallandet av teater- och anilra etablissemang till de forna före-
tagarna. Journalisterna exempelvis demonstrerade, före del, för-
sta kontrarevolutinära försökets fiasco, på ett offentligt möte
för den borgerliga prässens frihetl Regeringen had.e en mycket
balkanisk respekt för detta sällskap, Iika korrupt som cless herre
den prostituerade borgerliga prässen; " kommissariernas råd vå-
gade inte vidta allvar.liga åtgärder mot ilessa kontrarevolutionens
kämpar.

Men detta bara i forbigående. Rådet skc;tte också om pro-
grammet för de arbeten. som utgavs av centralbyrån för den lit-
terära och konstnärliga propagandan. Dess första omsorg var att
{örbereda en ny och stor folklig och konstnärlig upplaga av un-
gerska och främmande klassiker. Alla som överhuvud kunde
räknas til1 författarväriden fick arbete i dessa intellektuella
företag.

Medan man förberedde detta sökte man förse de nya arbetar-
biblioteken med god litteratur. Utgivandet av nya btjcker stötte
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på stora tekniska svårigheter, såsom pappersbristen ooh tryck-
färgsbristen. Man måste c1å kräva materialet clär cletta ännu
fanns i överfiöd: exempelvis i de borgerliga bibiioteken och i cle

privata. De förra hade man redan tagit itu med och förbereclde
ingripancle i cle senare. Vid inspektionen av ale privata biblio-
teken fann man en enorm mängd. smutslitteratur i form av ero-
tiska, detektiv- och kriminalromaner. Dem lat man göra om till
rent papper.

Ack, kriget och diktaturens föftidiga fall hindrade oss att
fullborcla cletta så nödväncliga och nyttiga förstörelsearbete. För-
delningen av det samlade materialet, orclnanilet av cletta för bib-
lioteken etc. hade vi bara hunnit påbc;rja. Efter revolutionens
omstörtancle återfann bourgcoisin sina bokfrirråd så gott som
olörila, frånsett gamla och moclärna Rocambolar samt onanis-
lernas läckerheter. Ännu en gång slår jag fast, att när vi tar
vicl på nytt en gång har vi bara att göra några små korrigerin-
gar i r'årt arbete ifråga om det iitterära iivet, gående ut på mera
stränghet och iogik, några korrigeringar som ej ska söka alltför
mycket anpassa sig efter de individuelia känslorna och intressena
som förut. utan'mecl fasta steg gå rakt på målet. Det ska bli
regel, att cle som i de kommunistiska institutionerna ej ser annat
än förstöranclet av sin borgerliga lycka betraktas som våra fien-
der och lämnas vid sidan av r'år väg utan personliga eller lit-
terära eller konstnärliga hänsyn.

Meir allt detta är endast den segranile revolutionens problem.
Våra, det kämpande centraleuropeiska, proietariatets uppgifter
är al' annat slag. Våra nerver sträcker sig bävantle till de

hancllingar som reclan är i gång eller förberedes, till avgörancle
slag. Och clet är min sy'npunkt just nu, att iitteraturen i dessa
hrigiska ticler enclast har el sekunclär bctydelse, frånsett sådana
vcrk som själva är en clirekt aktion, i vilka ej bara orclen utan
elen flammande viljan söker meclverka i cle meclvetna andarnas
och ile liclancle omeclvetna massornas arbete på frigörancle av clen

i kvalmet efter kriget inslöacle hänförclsen 
- 

undel clet nya
r'ärlclskrigets, clet revolutionära proletära krigets fana.
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FRAN DE DA FRONTERNA

Ett enat engelsht komurunisfparli.
Som Zimrnerwa.ld .i ett för,egåentle numiltcr medd,elat, hade Englands

komnrunistiska partier och .grupp'er funnlt tid'en inne att ,sammansluta sig

till ett enigt stort parti 'och tiil den änclan sarn;mankallat en kon-

stituerancle kongress till L,ee,ils i slutet av januari. Kongressen kom också

till stånd med il'eltagar'e från olika grupper och and,sändar. Efter rle-

batterande av olika praktiska ooh prilcipi'ella frågor kom man 'enhäJligt
och m'ed stor entlsiasm överens om f,öljancle resolution:

"Denna församling av Storbritanniens kommunistisl<a parti, rlet kom-

rnunistiska arb,etarpartiet, det kommunistiska partiet (8. S. I. I.) och oav-

llångiga kommunistgrupper förkiarar,sin anslutning till Kornmunistiska
Internationalens statuter ,och vilikor. I clet att 'ov.\'annåmnda organisa-

tioncr accepterar den oentrala exe,kutivkonrmitt6ns förordningar metl hän-

syrr till skapandet av ett kom,munistiskt parti i ,Storbritannien på basi,s

av Kommunistiska Internationalens tes,er, iJr,eslutar försarnling'en sann-

rnanslå, dem till 'ett enigt kommunistiskt parti."

\rår eng'elske partikamrat IV. llc Laine understryker i en korles-
pondens 'betyilelsen av denna ,enigh'etsåtgärd, som hör till det viktigaste
som utförts i England. D'en politiska situationen i landet är nårnligen

nu sårlan, att man nästan var ilag uppl,er4er viktiga hä.ndelser i utveck-

lingen mot revolutionen. Yerkningrrna ar värl,ils-stagnationen och den

liapitalistiska ekonomi,ens allmänna. sammanbrott kan man se i tle stän-

tligt växande maissorna av arb,et'slö.sa rnän och kvinnor på alia platser i
landet. Regeringen har årrnu icke ,befattat sig me,tl detta problem - det"

kan nan ju .inte heller vänta av en ,kapitali,stisk reg,eritg - ,och var

tlrg drar slor;r rlpmonslralionslåg genom grlornr 'med lanor och slnntlar

- de förra bärancl,e inskriptioner imecl krav på arbete. Anbetarparti,et

har beslutat interpellera r'eg,eringen om tletta spörsmå1, när 'ilen nya

parlamentssessionen öppnas i {ebruari. inen där bli nog gjort ytter,st litet'
I)et hrittiska parlarnentariska arbetarpartiet består icke av revolutionära

män, men väl av män, som kan hålla utmärl<ta tal men är rädda att
skritla till avgörande aktion.

RO
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Etf ifalienskt kommunisfparli bildat.
Liksom i alia an'drå länder - Tysklancl, ,trngland, Frankrike, ,Irör-

enta staterna, Sohweiz, lljeckoslovakien, T;rsk-östenike, Belgiea, Spanien
o. s. v. - Iörsiggår,en uppklarning,och sanling av alla äkta kommu-
nistiska element, genom sammanslagning av förut €eparat arbetand,e kom-
inunistiska smågrmpper eller genom komnunisternas upptagande i sin
'organisation av centerns radikala element, så kom också italienska ,s,ocia-

listpartiets k,ongress i Livorno i januari att få ett avgörande inflytancte.
Där b,lev snart klart, att ctre Jör partiets sammanhålining verkande höger-
kommunisterna (Sreiratis riktning - oentern oCh högern i partiet är niim-
lig'en för länge sedan ur spel'et) ,ej längre kunde hindra de klara kommu-
nisterna att bryta sig ut och ibilda 'eget parti. trfter häftiga debatter

'sk'ectrde 
så. Det nya kornmunistiska partiet förfogar att börja mecl över

c:a 1,000 av det ga,m1a partiets 4,000 avdelningar, men har starka rninori-
teter i ytterligare 400, Det står uniler ledlring av män so n tle f. d. parti-
sekreterarna Gennari 'oah Bomba,cci, Terracini, clcn revolutionäre slmdi-
halistledaren Bordiga, proiessor Grazia,rlei, rungdomsiörbundets l,erlare Po-

lano m. fl. Ungdoansföribunilet är mycket starkt i Italien, räknar c:a
55,000 klart ko,rnmunistiska rnecllenmar.

Det hittill'svarande italienska socialistpartiets medlemsnunerär var
över 260,000 rnedlemmar. Votering,sn p.å kongressen gav till r,es'ultat: för
den klara radikaia kommunistiska riktningen 58,951 röster, Serrati-rikt-
ningen 98,555 och ihögerflygeln 74,524. Det n1,a kommunistiska partiet ,bil:
,dades å Teatro San Maroo i Livorno rlen 21 januari. Det väntas, att d.et ,ej

dröjer länge Jörrän Serrati-majoriteten ispricker och 'rless majoritet, som

absolut vill tillrhöra Tr'eclje Internationalen, återf,örenar sig med kormu-
nisterna.

Zirnrnern':ald hoppas i ett senare numrDer kunna utförligare återkom-
ma till våra itaiienska kamraters aribete.



L921

TILLSTA
Av CHRISTO

NDET PÅ
KABAKTSJIEFF

BALKAN

Venizelos' falt 
- 

Venizelos, främste representant för den

na,tionalistiska Baikan-bourgeoisin och grekisk regeringschef -var en mycket viktig händelse för alla Balkans invånare. Vad
var anledlningen till att han fö11, Yenizelos, vars stäIlning an-

sågs som den mest solida bland alla Balkan-politikers, efte{som

Grekland hade de lättaste och största framgångarna i det im-
perialistiska kriget? Denna anledning var Greklanils agres-

siva borgerliga nationalistiska politik, för vilken Venizelos var
representant. Den grekiska bourgeoisin drivs av ett omättligt
erövringsbegär inte bara ifråga om Balkan utan också i Mindre
Asien och tvang sitt folk att {ortsätta kriget för att roffa åt

sig Smyrna och anclra områden i Mindre Asien. TilI detta brotts-
liga krig clrevs Grekland också av ententeimperialismen' som

profiteracle på grelciska folket som kanonmat för sina egna im-
perialistiska erövringssy{ten i Mindre Asien. Det är detta brotts-
liga krig, ftirt f<;r grekiska, engelska och franska borgarklas-

sernas intresse, som har väckt grekiska folkets missnöje och av-
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siöjat den sanna meningen med Yenizelos' nationalistiska poli-
tik. Greklands segerrus har börjat avdunsta och de grekiska ar-
betarmassorna har br;rjat förstå, att de offer de lämnat i Min-
dre Asiens öknar ej 1ämnats för grekiska folkets intressen, men
väl för cless utsugares och förtryckares i Aten, Paris och Lon-
clon. Detta är den djupare orsaken till Venizelos' fall.

När Venizelos' bankrutt är också bankrutten för den natio-
nalistiska politik, som clrivits av grekiska bourgeoisin, och den
imperialistiska, som drivits av ententen på Balkan.

När grekiska bourgeoisin åter lyft upp på tronen kung Kon-
stantin, vill den därmed i personväxlingeu shymma folkets blick
för den {örolyckade nationalistiska politiken. Och Konstantin
kan ju ententen gott försona sig med, ty han har ju lovat att
avstå från sin förutvarande tyskvänliga politik och fullfolja den
venizelistiska. Han blir ett lika lydigt verktyg som föregån-
garen. Ifan förklarar hogtidligt sin vilja att gå till Smyrna-
fronten och d,är skydda Englands och Frankrikes intressen. (Att
sedan detta skrevs ententen tycks ha slagit om och vänt sig till
turkarna på Greklands bekostnadl, änclrar ej riktigheten i för{:s
framstäilning.)

Men d.en grekiska bourgeoisin kan inte fortsätta sin na-
tionaiistiska erövringspolitik, och iika lite kan ententeimperia-
Iisterna vidare räkna på avsevärcl hjalp från Grekland för att
forverkliga sina erövringsmål i Mindre Asien. Gekiska folket
vill ej ge mer offer. Grekiska armdn i Mindre Asien är i fuli
upplösning: dlen avmobiliserar sig själv och återvänder till sitt
iand. Det arbetande grekiska folket kommer att vakna ur det
rus, i vilket det hittills låtit leda sig som boskap från clen ena
fronten till den anclra. Hänförelsen för kung Konstantin kom-
mer att avclunsta ännu fortare än hänföreisen för Venizelos gjor-
de tlet. Basta beviset för att grekiska bourgeoisin tappar sitt
tag om, folket är det, att det tämligen nya kommunistiska par-
tiet vid sista valen erholl över 100,000 röster och erövrade två
mandat i parlamentet. Den ekonomiska och politiska striden har
tiilspetsat sig särskilt efter Venizelos' fall. Konstantins åter-
komst kommer bara att ytteriigare skärpa striden. Och sedan
han är färdig, finns det inte längre någon att sätta upp som fana,
sealan är bourgeoisins slut inte 1ångt borta.

Valen till Jugoslaviens konstituant visar, att även
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detta segrande lancl står skakat av ekonomiska kriser. Jugosla-
viska kommunistpartiet har vunnit en glänsancle seger: mer än
160,000 röster och 59 manilat. Dc två regeringspaltierna, radika-
lerna och demokraterna, har ej lyckats få majoritet. Dcssa två
partier representerar den nationalistiska serbiska bourgeoisin, som

nu vill befästa sin i Balkan-krigen påbörjade erövringspolitik
med att skapa ett Stor-Serbien, ett stort och starkt Jugoslavien
uniler serbiska folkets fclrbloclande och lanilets förhärjande, eröv-
rat som clet varit av tyshar, österrikare och bulgarer. Det nya
Stor-Serbien är också en byggnad på lösan sand. Yalcn ger vid
handen, att kommunisterna tillsammans mecl cle missnöjcla små-
böndernas parti fått parlamentariskt flertal. I sltt trångmål
som härskancle minoritetsgrupp söker bourgeoisin upprätthåila
sitt välde med militardiktatur och forfoljelser mot kommunister-
na, vilket dock bara påskyndar. dess undergång.

I Rumänien fortsätter ilen härskande oiigarkin sin po-
litik av provokation och terror mot arbetarna och bönderna. Den
clrar nytta av rumänska socialistpartiets svaghet för att korrurn-
pera och kväva rumänska arbetarrörelsen. Högersocialisterna,
som har ledningen i denna arbetarrörelse, har fört den till nästan
Iullstänclig upplösning. För närvarancle har de rumänska arbe-
tarna, prässade av dyrtid och låga löner, gått ut i stora strejker
och }önerörelser. Men de äger ej solida yrkesorganisationer och

ett revolutionärt parti, som kuncle föra dem i striden. Den sista
rumänska storstrejken kvävdes i blocl. Alla arbetarklassens råt-
tigheter är undertryckta. För närvarande härskar i landet den
mest skänclliga borgar- och bojarc'liktatur. (Bojarer : adliga
godsägare.) Förutsättningarna för en revolutionär bonderesning i
Rumänien mognar mycket hastigt. Ä anilra sidan jäser clet bland
arbetarna, även om ett kommunistiskt parti nätt och jämnt hun-
nit komma i arbete. Det attentat, som begicks mot rumänska
senaten, sedan storstrejken slagits ncd, visar, att lugnet i Ru-
mänien är lugnet före stormen.

T Bulgarien har redan Stambuliskijs regim inträtt i sin
likvidationsperiod. Regeringen har uniler ett års tid hompromet-
terat sig till clen gracl, att clen rest emot sig inte bara arbctar-
och bonclemassorna, utan också städernas bourgeoisi. De två grup-
perna av bulgarisk överklass har nu bagge blamerat sig tillräck-
ligt: den ryssvänliga gruppen uncler kriget 1912-1913 och ilen
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15rsi.-rn.rtt*u uniler kriget 1914-1918. Efter kriget har vicl mak-

ten suttit i tur och ordning alla gamla vänsterpartierna och i
tur och ordning gjort sig omöjliga. så har nu folkets stora massa

förlorat allt förtroend"e för alia de gamla partierna. vilka föror-

sakat de stora krigskatastroferna för folket och nu ej kan rärlda

det från den alltmer kringgripancle sociala nöd'en'

De sista händ.elserna på Balken har över hela linjen ökat

den ekdnomiska, och poiitiska krisen och är ett riytt bevis på

bankrutten för clen nationalistiska erövringspolitik som Balkan-

bourgeoisin fört. Meh cle är också ett bevis på, att ententeim-

p"riu1isro.r, meil den fred. den påtvingat Balkan icke är i ståndl

ätt b"{tiu dess folk ur krisen, återupprätta en notmal ekonomi

och säkerstäila den inbördes freden på halvön. Ilntenten har

heller ingen lust att återstä1la något ens borgeriigt fritt Balkan.

den vill helt enkelt göra hah,ön till sin koloni. Men med denna

politih. som samtidigt söker få dessa människor ti1l kanonmat

i J.u*p.r. mot Sovjet-R--vssland, ilrar ententen också Balkan-bour-

geioisin rneil sig i avgrunclen och reser mot ilen iless egna arbe-

ta rma ssor.
Balkan-folhens hamp för befrielse från borgarklassens ok är

s:imi,idigt en kamp för en nationell befrielse av dessa folk från

en.tenteimperialismen- I spetsen i denna kamp går det kommu-

nis'tiska partiet, enat i Balkans och lJonaus Kommunistiska' Fe-

iler:ation. Dess program B al ka n-D o n au-s ov j etr ep u-

b I i k e n vinncr mer och mer arbetar- och småbondemassol-

nas syrnpat,ier och understöd' De sista händ'elserla på halvön

skapar {lörutsättningarna för en alltmer resolut strid uniler cletta'

irroqrams fana. detta program som ensamt kan ena och befria

llclkeri på Ralkan och hring Donau.
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HUSSITERNAS
Av H. FARWIG

KOMMUNISM

Genom hela nneåeitiden går som 'en röd tr'å'd reiLielieriet mot den allt
behärskancle ,kyrkan. Alltiämt nya kätteri'er fraimtriidde och slogs )rlodigt
rrc.d. ,t\lla 'cle,ssa reb,eller.ier, sorn rnå,ngen gång satte kyrkan på spel, giok
utan unrlantag ut på att åter,ställa ur*ristend.ornen i de,ss rena ocrh ,oför-

Ial,skatle, 'd. v. s. 'kommunistiska ,ge,stalt.

D'en senare och avslutande rne,aleltidens kyrlra var inte längre cle

första ,år'hundra'clenas. Ar' .de ,srnå förf,öIjda församlllngarnå, som bildats
av de utfattiga lagren från befolkningen i cle.t ,sj,unl<anrle romer,ska värlcls-
riket, ha-cle 'blivit ,cle senare århunclradenas rika och clårför härskanttre
kyrka. I aila ,kristenrhetens länrler var kyrkan den 's:börsta 

jor'tlägar'en

och oräkneli,ga, p€xsoner var för ,sin existens beroende av ilen. Genorn
rnånga kanal'er .gick 'rless .inflytaniie upp i ele högsta topparna i tle rnedel-
tida staterna. Men kyrkans 'o'erhörila rikedom, .alitjänit utökad geno'n from-
rn,a rlöendes t'estarnenten, korrumperade sl,utligen de,ss leder. Mest natur-
ligtvis ctress övre lag,g1, ,go- levde ibort sitt liv i en o,eillör,cl prakt och en

vanvettig lyx. Mot me'cleltiilens slut vi,sade sig tendenserna till kyrkans
iiörväriilsliganrle allt starkar€.

Ocrh just ;här,eurot riktarie sig alltjä,mt på nytt kättarnas kritik. De
{orclraitre, att kyr,kan skulie återvända till de urkristna för,samlingarnas
fattiga förhållanrlen 'och ,sanna frormhet. ,Sorn .orsak till kvrkan,s ,sedli,ga

förfall betecknad,e kättarna ;mecl rätta ,hennes stora rikeclo'rn, som rblivit
,möjlig endast g'enom att Jron 'uppgivit urför,samiingarnas kommunjsm,
clenna ,encla kä11a tili en ren ievnaclsvandel. "Tillbaka till urkristen-
dcmens komrnunism-" r'ar därför parolien för alla de mecleltider. kättarri,kt-
ningarna, sorn aIla var konmunistiska i urkristendomens anda.

Med produktionens clåvara.nde nivå kunetre de urkristna försanlin-
garnas komrnunism inte vara en såclan som ilen rnoclårna arbetar,klass'en
eftersträv:ir: det gem,ensamma ågandet av alla protluktionsmetlel, utan
,clen kunde endast vara en kons,u,mtioraskornm,unism. Då grundvalen för
,clen medeltiila pro'aluktionen r.ar tlen 'enskilcla familjen (hantverk, bonde-
husrhåIlning), måste komrnunism.en, om clen ej vili för'därva produktionen,
nöja ,sig rned att gem'ensarnt kons,urr,era de proclukter, sorrl producerades

i den ,enskilda famiijen.
Railikala riktningar, som inte ryggacl,e tillbaka för familjens upplö,s-

ning ooh viile ha kommuni,srnen utsträckt även till att omfatta.kvinnorna.
fanns det visserligen här och var också. Men ingenstans kunde ,de ,slå

ig*eno'm. En annan \'äg att rutsträcka ,clet gernensamma ägandet ocliså tiil
plo,tl,uktionen var 'ilen att överhuvurl .av'hålla sig frå.n varje umgänge metl
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hr-innor. J)enna r'åg .giok munkordnarna, som vicl 'sin upphomst likal'ed'es

var riktade mot det yppiga påvevälclet; rsenare {örstod emellertid,iletta, att
,ställa dessa .ordnar i ,sin tjänst.

Men inte hell,er d,en komnnunisrn, rsom nöj'tle sig med 'den gemen-

6amma konsumtionen, kunde någ'onstans genornföras för längr'e tid' Lika
lite som urkristendom,en kund,e bli lbestående pä clenna ,gr,undval förmådcl,e

nägon annan iförsarnling längrc ticl håila ,sig på grunclval aY geqnensam

konsumtion under fortsatt bestånd av privategentlomen.

En irel k'etlja al' så'clana primitivt komrnunistiska rörelser 9år' g'sntm

medeitiden, och d,en m,äktigaste, som för ett ögonblick ihotacle inte ibara,

kyrkans. utan ,sjäIva det iheliga rourerska rikets bestånd (vad Tyskland
beträ.ffar) r'ar ,ctret under namnet hussitrörelsen Jrekanta upproret
av bö'hmiska folk,et und,er femtontle århundradet. Många or'saher måste

.sam,manträffa för att rnöjliggöra rör,el,s,en i den styrka och ,ornfattning

,som 'cl,e.n kom att rfå. Där var tyrkan, son åven i Böhmen blivit rik'
rnäktig och överno,cllig och en ,utsugningsmaskin av största rnått. vidar'e

var ,också B,rjilunens tid.iga ,ekonomiska blo,mstring ,en huvuclanledning till
uppL.ornsten aY kornrnunistiska tenclenser. I rög grail ar härtiil med-

verkat de ,givanile ]gruvorna. Ooh ju'st vid cle,ssa gjor'tle sig ocksä först
,djupgåendc sociala motsättning.ar gällande. Gruvar,b,etarna i B,ö,hrnens

sllvergruvor var inte längre som en gång i tid,en 'också koop'erativa ägarc

a\r ,gruyorna, d,e hade ,i ställct hlivit utsugna proletär'er, som inte längr'e

för egen räkning utan för anclras hämtade {ram rikeclomar ur jor'tlen's

,sköte.

sociala rnotsättningar fanns det också för övri,gt och inte minst utc
på r,ena bondlandet. Den ,stora massan av bönderna var vis'serlig'en inte

ia,,.gr* liv,egen, rnen l,erl dock und,er .[e stora herrarnas och kyrlans tryck.
Ärnen den lägre adeln, som på .rlen tiden hade det rätt ib,esvärligt, var

inte oti1lg,änglig för kätterska id6er'

IIen härtil1 kom mr ock,sir, som verksarunaste oxsak för clen rhussitisha

rör.elsen de nationella anotsättningårna. Des hussitiska rörelsen var
.ookså rlct undertryckta ir}ö'hm,erfolkets nationella kamp mot den tyska bcr-

rekla,ss,en. Tyska var alla utsugare och aliä härskande i Bötrm,en. Gru-

lrorna.s ägare var Prag-patricier a\. tysk rhärkornst. Meillernmarna ar-

bögrc prä,sterskapet lrar tyskar. A11a inflyt'elserlka och r'äla,vlönacle poster

rricl Prags universitet var .Jresatta ,mecl tyskar. så på alla områden. över-

allt Yar iböhmar.cn d,en ,unclertrychte och utsugne och ,överallt sto'cl framför
.honoim tysken som metllem av 'clcn lrärskancle klassen'

Ur ,clenna mark uppväxte 'ilet femtonde århunclraclets ,stora rörel's'e,

son knöt an till cl'en;bö,hmishe andlige Johann Hus,s'namn. D'enne var

ej cien första r,eformator, som pr,edikade i Böhmen ,emot den världsligbliv-
na ,ocih mänskligheten på åIla sätt utsugande kyrkan. Rodan lör'e ihonom

hade det predikats i hans anda; rnen på han,s:tid hacle böhmiska folkets

fiirbittring stigit titl sin kulm,en. Joihan H'uss. som Yår rfödd i en fattig
,böhmisk famili, ibleY en ti,c1 sitt folks l,eclare ,clärför att han på ett f,ör alla

liatt,bart sätt uttalacte \-a,cl alla tänkte. oc,h just därför bleY han farlig
för riket och kyrkan. D,en 6 juli :t415 lät konciliet i Konstanz, som ,eg'ent-
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ligen rsa,mlats för att f,uilständigt reorganisera den förfallna kyrkan till
,huvud ooh l,emmar, ,bränna Johann Huss å ibåle.

Detta var den yttre anledningen till den iböhmiska r,e;sningen mot
kejsar,o och påv'e. Kommunistiska id6er låg så att säga i luften. Och ju,st
i Böhmen preiiikades 'de i alla vinklar och vrår. 'Waldensare från Syd-
Fr.ankrihe, ;beghartler från Brabant oeh !'landern preclikad,e liksom de
h'u,ssitiska rsändebuden återvänrland,et tiII den första ti,clens r,ena kristen-
'dom - till kommunisrnen. De förkunnarle, att nu ,stode det lusenåriga
riket för 'dörren. Det yppiga, lastfulla Prag skuil.e en gå4g likt Sodom
och Gomorrha utplånas från jorden, men i en rad .andra städer skulle de
rättfår'diga, d. v. s. kommunisterna, finna skydd. Kristus ,skulle ne.d,stiga
i .aII sin härlighet 'och ,gr.unda ett rihe, dår det inte iängre firnnes några
herrar el1er drängar. Varken sy'nd eller nöd skull,e finnas och inga andra
lagar än "d,en f,ria and€ns". ,AlIa rättfärdiga sk'ulle återförsättas i den
paradisiska o,skulcl,ens tillstånd ,och skmlle inte mer känna några kroppsliga
behov eller lidanden.

På enskilda orter grundade apostlarna för den urkr.istliga kommu-
nismen församlingar, efter de för,sta kri,stna förs,amlingarnas f,ör.e,dö,m,e
lra,serade på gem.ensam konsumtion. När år 1419 kommuni,sterna fördrevs
trån staden Austi (.uncler den korta reaktionsti,cl, 'Slenzel, d,en btihmi,ske
kungen, r'egerade), grunrllade d,e fördrivna på en kulle vid Luschnitz ,en

,stad som de kallade Taibor. Detta Ta,bor bler. nu för en k,ort tid, liksom
ör'er hun'dra år 

'senare 
,Miinster, n4ecka eller kanske man ibör säga Moskva

lör alla tidens rkornmunister. I1är var medelpunkten för de radikala hus-
siöerna, d. v. s. jmst konnnrunisterna eller tarboriterna. D,eras kornmunism
besto,al också bara, som hela med,eltidens överh;ul'uil, i gem,ensam konsum-
tion av de i ,cle ,enskil'da {amiljerna under b,ibe,hållande av privategen-
dom'en framstäIl'rla livsförnöilenheterna, rhad,e alltså ytterst iitet g,em,ensamt
med vår unodärna kommunis,m. En liten grupp giok längre, upphäv,d'e
tlen enskilda familjen och införde kvinnokomrnunism: nikolaiternas ,eller
adamit'ernas 'sekt. Men de kuncle inte hålla sig genternot rnajoriteten av
'mera "måttfmlla" och rlrlev 1421 på föga ,,måttfullt,, sått utrotartre av dessa.

Men ttrenna enligt våra begrepp tvivelaktiga hussit-kornmnunism i
Ta.bor var tiook stark nog att ge hela rörels,en den kraift, ,som gj,orde det
,nlöjligt att flera årtionilen igenom för,svara sig emot pråve,clömet odh det
'ilärme.cl förbundna rik,et. Och inte nog härmed: i neånga år var d.e hus-
sitiska Jrärarna, vars kärna utgjordes av taboritkomnrunisterna, en skräck
,för cle tyska rikshärarna. Ju,st clår{ör att ilen hussitiska rör,elsen måste
försvara sig rnot ,en vårld av f,iender, fick {ör €n tid konmuni,sterna i
Böhmen ett rutomordentligt siori inflytancle. De var det livaktigaste el,e-
m,entet i Bölr,men, ,enilast ,d,e ,hade 'överhuvmd en icl6 att slaps för. Detta
för.ekom i ringa ,eller .ingen mån i fråga om övriga anhängar,e av rörel-
sen, exempelvis ilrorgarna .i Pr.ag odh den me,cl dem för.bundna ad,eln.
Prags ftrorgar'e 'ooh adeln såg sina ,önskningars rnäi enclast i and,el i
utsugningen av d'et egna landet, vilken mtsugning de inte ville överlämta
åt tyskarna ensarruna. Varje i.d,ee1it mål låg dein fjärran. Där,av för-
klaras, att kornmunisterna för ungefär ett årtionde var det dorninerantle
partiet i Böhrnen.
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Liksom under den stora {raraka revolutione;r jakotrinerna rygkte
.makten till sig därför att de var det livaktigaste, ra'dikalaste folklag:'et,
så var också förhållandet pä hussitkrig'ets titl i Bö'hrnen. llen dårav för-
står vi också, att und,er såilana ornstän'digiheter i ,cleras seg'er .också r'e'alån

låg frtiet till 'dö kommande nederlagen. Ty de inbördes rnotsträvande 'ele-
menten, Prag'bor.garna 'och acleln, sorn .inte vill,e veta något som ihelst av
ens taiborit'ernas myck€t måttfulla komrnuni,sm, lhade samma:rhållits 'en-
clast av den g,emenLsarnrna nöclen, av riketrs och kyrkans uminliga förföl-
j'eJse. Odh så snart tiden var inne för kejsar'es ocLr påve,s försoning, så
r,:ar det .också rslut med Ta,bor.kornnunisternas ,inflytanctre.

Mell.an taboriterna ooh a,ctrelspartiet, på vars sida ,också Prag.borgarna
som hlivit förmnögna kämpade, ägde en ilrab.bning r,um clen 30 maj 1434,

i vilken de förra tillfogades ett avgörancle nederlag. Ännu en tid tcle-
rerades taboriterna. Men m'erl deras kornmunisrn ,var d,et redan förnt sIuL
Ty av ,en sådan kommunism som, tarboriternas kunile 'enilast rle fattiga
ha varaktigt intresse. Taboriierna rhade em'ell'erti'd på sina många krigs-
tåg 'blivit välmåenrle. Ungefär tjugu år 'efter 'cleras ne'derlåg besökte
Aeneas Sylvius ,staden. Kautsky citerår ,ett stäIle 'ur hans r€tlogöre s,e.

Det heter 'dåri: "Dessa, rnänniskor'äger talrika och d.yrbara huegeråd o,oh

oerhört stora rikedomar. Ty p,å denna enda plats har 'de sa nm4nfört
iliytet från l,era Jolk. De ville 'en gång i ailt l,eva efter kyrkans sätt
och höll allt gem,ensamt: cle kallaile sig intrörcles bröcler. .. !tren nu lever
,envar Jör rsig ooh do ena svälter medån de anclra {r.ås'sar."

Trots detta ansägs taboriterna ännu ,av B.ö,hm'ens rnakthavar,e för far-
liga och de tvangs att utlämna rsina präster. D,eras kom'nunism ihade
återvånt till sin au'clliga utgåagspmnkt, till religionen. I rlen mån r,ester-
na av dem inte slo,gs i kooperatii,4 ,organiseratle lan'clsknektsbancl på olika
,slagfält i fråm,manrle herrars tjånst, levrle dera,s ättlingar sorn "böhm.iska
bröder". D,eras komrnunisrn 'besto,cl nrumera i ,en rner än 'vanligt nitiskt
betlriven välgör'enhet.

Om 'd,et också ej finns .många b'eröringsp'unkter imellan ,clen modår-
na 'och 'den m,ed,eltitla kornrnmnis,men - ett 'har cle 'rlock g,emensamt: sin
r'erkiigt revolutionära ancla. Kautsky Lsäger härorn (Vorläuier 'des neue-
r'en Sozialismurs) : '"D,en urkristliga komrnunismen var opolitisk odh dåd-
lös. Därernot har den.prol,etära korrmunism,en allt från mecleltiden merl
naturnödvän'tli,g,het strävat att ulder gynnsamma omstäncligheterbli politis,k
och rebelli,sk. Liksorn 'rlen nuvarande socialclernokratin (1909!) sätt,er
också rtren som sitt rrål proletariat,ets diktatur,som v,er,k-
rsaJnmastl'e meclel a,tt ih,f öra det lcommunis,t,isk,a sam-
häliet."
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REKCB

Karl Liebknecht.

Earry Schumann: ltarl f,iebhnechf.

Om Lenins na nn är det lrlan'd indivi.cluella nränniskoi,s, som Jör när-
varande innerligast ä1ska,s av iordeus fattiga förtryckta massor, så har
rbland döda fritretskäru-par odh mar-tyrer från vär,clsrevolutionens daga,r

intet narnn ,såclan klang rsom Karl Liebknechts. Urrder kriget föremål {ör
de lidanile människornas ihetaste hängiv'erlhet (Iäs Balbrusses Eltlen, hur.
bara hans namn gav 'den franska löpgr'aven 'helg) är Karl Liebknecht
,efter sin anardyrilötl odödlig i vårt 'oah historiens järta. Han tlog för mänsh-

rna rnening som historiens ,största och ådlaste jältar. Han dog för m.änsk-

ligheten. .och mänsklighetens kärl,ek ska låta rhonom leva utör.er ticlerna.

Vilket Ja,scinerande inflytande vår stor'e marty'r 'utövar är'en på per-
soner utalför proletariatets och klasskampens tankegångar, visar ibl. a.

den "opolitiska" bok orn hans personlighet, so{n en tysk, }Iarry Schumann,
utgett. S. berättar bl. a., hur i Lie,bknechts rsista dagar, ctre upprörda
januaridagarna 1919, då revolutionen gick röd och ibloilig genom Berlin,
en av ihögersocialisterna uppfanatiserad matros på en gata kände igen
I;. och börjatle småda honom. Situationen höll på att ,bii ,hotande hantl-
griplig, men Liebknecht försva,ra'tle lugnt sin ,gärning och - så ,stor var
hans personligt övertygande makt - om erl stun'd skilties ile ,bägge mecl
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ett 'handslag sorn \änner. Matrosens hatr.us rhade gått av, han had.e maött
människan Liebkneoht och d,enne hade fått ännu en anhängare. på sa,m-
ma sätt har den store c1öde f,ascinerat författaren till ifrågavarande ;bio-
grafi. Schu,mann är en humanist (omlård krigsentusiast av 1g14), som
sysslat rned diverse själiska forskningar och bl. a. utg,ivit,en hok om Sjå-
len ,ooh lidandet, en ,,opolitiskt kornmunistisk,, sagoibok ur rnyrornas liv
o d. Hans skrift om r,iebknecht lider trots sina förtjåi^rrster självklartar.
Jörfattar,ens egen oklara ,åskådning och han har ej llrckats förstå kämpen
och lyckoIängtaren så som han komm'er att för,stås av en intellektuellt
kiar.are framt,id. Där han komrnit honorn närmast har det skett så sorn
,hittills d'e stora tnassorna jort clet: rne,d jårtat.

sch''manns bok ,ger fiörst en intressant utredning av Karl Licb-
knechts härstamning, sorn märkligt nog kan ledas tilib,aka till en an*an
stor oppositionsman Martin Lut,her, och r.edogör för olika framstående
personer i släkten, ,r-rtförligt Jör fade,rn Wilhelm Liebknecrht, i så mycket
ti]l 1iv och karaktär lik sonen. I bägges r,åsen ,och gärning fans ocl<,så
tlet omutliga Lutherska patos: "Här står jag och kan icke annat. Gutl
jälpe niej. Arnen." Naturiigtvis inte i 'religiös mening. Efter ,en skildring
.av Karls barndom på landet (i Borstlorf) under nö.cl och förföljelse m.en
i intimaste kontakt med naturen ooh i ett clet innerligaste amiljeiiv -varorn ju även 'hans fängel,sebrev bär det vackraste vittne --, följer
förf. hans ungdom, Järden tiil Finland och sammanträffanclet med den
fi:rske socialisten Herlin, värnplikten, grundläggande för trans antimili-
tarism, 'den viktiga tiden som juricriskt bit,råde vid en dornstor i west-
falen, lhans ibana som advokat i Berlin och hans politiska liv över riks-
da.gs-'debatter av internationeila nått, rhögförräd,eriprooese och fö,rbind,elser
med f,ranska socialister före 1914 till krigsåren ,och Lie,bknechts av alla
kända stolta b,ragd för .fredens ooh revolutionens sak. Man läser ancllöst
den väI sammanför.da framstä1lningen av .hans häktande, fäng,eiselivet -{tirut kånt genom r,eoension i Zimmerwald av L:s ,brev - octr fraorför
allt 'de 'sista dagarna, 'en skiidring sorn vår ticlskrift i ett följanrte nummer
kommer att tilIåta sej trycka ar.. Stor står id,ealisten Lie,b,knecht
för oss äver i de sista timmarna,s utmattning och nerr,-avspänning, när
Spartakus siagits ned och han sjäh-,clol.ile sej rsom €tt ja.gat ju,r; hos,en'kamrat, en arbetare i Neukölln, Jör'stacl till B'erlin. fann han ,en kort
tillflykt, och där rsatt han sorn i en annan värd. - en hel clag läsande
sagor för denne a,rbetares lill:r dotterl

Sedan går föd. in på rsin jältes personlig,het. citerar borgarpräs_
serrs blodtörstigt ,belåtna nekrolog,er ör'er den mördade men också d,e gri-
pande kärle.kslaevisen från de jupa leden, från kända oc,h okända fat-
tiga rnänniskor, för vilka den döde blev något ör'ermänskligt stort. sin
egen ibeundran ör ,ronom kan förJ. ingal'nda dölja. visserligen tar han
gång på gång a'ständ från Liebkuecrrts sista dagar,s politil< i väklcts
tecken, visseriigen ,betyg,ar han gång på gång sitt ,misstroende för mas_
,sornå' som fördä,rvar varj,e idö, och finner r,:s grunclf,el i doktrinarism
'och övertro p,å dessa mos,sor, det i dcn god,e humanistens och personlig-
hetsdvrkar'ens ögon ti11 rrarje itl6politih oclugliga prol,etariatet - mer
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llan kan ä.ndti inte låtzr bli att trrögt utrop,a ,sin flammandc beun'ilran för
människan och i'd6kämpen, som han t. o. m. jämlör med Kristus, och själv-
för'intande anIör han Lieib'knechts ord att den rsom i kärlek frågar 'efter
garantier. han älskar intc!

Schumanns ibok fattar som sagt int'e helt kämp'en Karl Liebknecht,
men den grör honorn mycken råi,ttvisa ooh dess avsikt är så ärlig och vac-

ker, att den på intet vis sudlar sitt stora ämne. Ser man ,bort från en
,del onödiga spekulationer i pacifistisk anda, är den också r'ärkligt gi-
va.ncle. VIan får nya "sidor av clen 'döde. d'ennes ,egna skrifter ocrh fängeise-
br,ev kompl,etteras rned fiera intressanta personliga småd,rag och erinrin-
gar, för . ,har också haft tillgång till värilefulla faniljedokument. B'oken
kan alltså rekommend'era's till det trästa. D,et nran där får i sej av Schu-
mann glömmer man.snart i mån det är för lätt och löstigt. det man a{er
får av den oförgätlige ,spartakisten ooh rnarty,ren clet kommer en .att
på nytt intensir4 l,eva rne'd ihonom i stunder av lyoka och smärta och ,att

bygga ranrs outplånliga bild fastar,e än någonsin i ens ande. Till kåirlck
.och f.i11 vilja, människokäriek, Spartakus-vilja!

T. N.

Philipp Scheidemann: der Zusammenbruch.
Der Zusammenbruch - så har 'den kä.nde hög,ersocialisti,ske leclaren

Th. Scheid.emann ibenämnt den i år utgivna bok, där han sammanfört sina
minnen ooh upplevelser från krigsåren och revolutionsmånad€rna. Mästa-
,ilels fortlöpu' skildringen av ,clen gamla tyska socialdenaokratins roll och
.öden i clenna skickels'erligra tid i rserier av 'dagtroksanteckningar, vilket
g'er åskådlghet ooh färgstyrka åt framställningen. Så mycket lättare lilir
<tet 'då äv'r:n att se svaglieten och inkonsekvenserna hos de tyska arbe-
tarema,.ssornas a'ritörer, r1är de springa i kanslitrapporna, ringa på till
eller påringas a\r kånslerer, ministrar och generaler. Stundorn klaga 'ttre

över.dc t.vska statsled.arnes folkspykologiska bl,inilhet. ,Lustigt nog -ty på alltför' många ,ställen lägger Scheidemann själv i dagen en rriri-
vitet, so-n vittnar om samma egenskap hos massledarne. Bethmann-Holl-
rreg, so'nl klokt ,hö11 tillb,aka d,e värsta junkrarne och krigsskrikarne, d.

r.. s. sällan ,eller ,aldrig itog emot dem ;sarntidigt med socialdemokraterna;
försLoil likn-som sin efterträdar'e ,att smickra ooh snärja de senare så skick-
ligt, att dessa ,al,drig kommo sig för att, ehuru ett par glmnsanm,a til1-
fäIlen erbjö'clos under ett ti'digare ,skeale av kriget, r,esa en kraftig och

utslagsgivande rör'eise för krigets a.r'slutning.
Scheidernanns, parveny,ens, löjeväckande fåfänga, som herrarna vid

Wilhelmsstrasse tyiiligen hade ägnat ett ingåencle studium, lys'er fram
på ya- s-ria i boken. Han och Eh'ert tyckas må riktigt skönt i denna
dagliga frottering med ministrar och. statssekreterare. En liten viktig-
pette;: bretir-id dem är den av Siid,ekum sekunderade 'clr D.avid; även
av clenn'e ves,sla, i 'sin 'beskäftiga fiffighets-jesuitism, får man ett klart
intryck i rbokeu. :\llesarnrnans l:levo i ail,a f ör Wil relrnstrasse ooh gene-
r:lista.b kritiska situationer grundligt luracle av Ludenclorff,aine och B'eth-
månnerna. Av omedveten mustig komik 'ilryper den xnuntert seriösa bc-
rättelsen om 'de socialpatriotiska ''irövclingarnes" saumantråif{antle i kan-
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slär'spalatsets trädgård med Ludendorff, ,sorn narrade Scheiclemann att
korigera den beryktade juliresolutionen år 1917.

Huysmanns-Brantings S'tockn*olnskonferens blir er full.stänclig fars i
Sclreidemanns anteckning,al. Tyskarne, ej rninst d,er:as reg'ering, hade tyd-
ligen hyst stona för'troppningar om den som pjås i ,ett diplomatiskt spel.
Det är ,svårt att inte skri'va satir, när man läst i boken om dessa mass-
heroers p1'adder med 'tle ilem fullt väriliga Stauning ooh Borgbjerg i Kö-
penhamn och deras gräI rneil ententisterna, Branting och clumbomen Van
Kol, sederm,em i Stockholm. Branting, övernervös, spralrg tili och från
samrnanträdena, medan Daviil utbredtle sig i fl,ere timrnar räckande 'ora-

tioner. De oc,h Tihomas, deras transke antipod, tycktes engagerade i en

r.eritabel tulrpfii,ktning. På ali,a ,siclor var det enciast fångar ho'i de

borgerliga rcgeringar:ne, som tilIåtits.att uppföra ett 1itet, rner eller
rrrinrhe slagsmål på gårdsplanen Sv€rge.

II.en trärtill ooh rn)-cket rri,era ilrlir det tillfäll,e att å;terkorma i en
utlörlig recension. För des,sa herrar "revolutionärer" volo mass'orna lik-
som spårlöst försvnnna under tre år.

C-n

Z. Eöglund: Socialismens hisloria i dess huvuddrag. I.
Eörf :s populära ,lrantlledning unrler ovannä,mnda titel ha.r i flera ,år

varit ,slutsåld ,i bok randeln. Det har varit en kännibar brist. Nu har
Fram,s {öriag utgivit en illustr,era,ri, av förf. de vis mo.d,ärniseratl ooh kom-
pletteratl artlra upplaga av clel I: "Soci.alistiska ,strömningar i äldre
tider" för riet överkomliga priset åv 75 öre. Sex följande deiar ibebå.das

till utgivning redan i år.
f'ör de allra flesta är ju antikens stora filosofer och förJattare

ingelting annat än namn. Sokrates ooh Plato, vad är det Jör ena? Två
br,ömda gamla greke-r, sorn tänkt och ,skrivit något, r'ad det kan vara,
Här får rnan nu veta, att socialismen rhar de uråIdr,igaste anor. Plato
t. ex. r,isar sig ,i sitt verk "Staten" \,ara Jocialist och d,et i vi'ssa faII
ar. radikalar,o slag än modårna ko.mmunister. D'et troligen första rhugg

"som utilelaifes åt clen red,an då och ännu ctress värre I'ådantle failerrätts-
oldningen - med de på grund av familjef,atlerns fönsörjningsplikt olycks-
tiigra verkningarna: kvinnans nödtvungn-a spekul.ation i män, 'ilen lega-
liserade eller icke legaliseraile prostitutionen, ctren olyckliga rstä Iningen
för barnen, som alltsir, till sina Jörälclrar sälj'er för så ooh så m,ånga, kro-
nors tacksamrhet och tillgivenh,et, Jaderns levande uppätning av ;familjen,
,och fra,mför allt äktenskapens ing'åencle av naturviclriga skäl, som ,ilege-

nererar hela släktet - ciet rhugget delatle t. ex. gamla, Plato u't rnycket
grundligare än t. o. m. vår tids kommunister. F,ör ratt nu t,a ett exempel. . .

Den självkritik förf" ger i förortlet tycks obehövlig. Stoffet är be-
.handlat m,ed den ibrinnande vilja och tro, som påminner ,om cle 'skiltlrade
m,artvrernas eg.en. Och koncentration finns här, konsten att såga varken
mer ellcr mindre än det so.m berhövs, tlen största ooh Lsvåraste konsten.

o. B.
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Redart borgtred igen.
u-nd'er clenn. rubrik }:ehand,Iar vårt broclerorgan Lic,htstrahren

den situation som uppstått i Tyskiand inför ,ententens våld.sa:mma ,skaile-
ståndskra,r' och som kommit ti.ilningar långt ,ut rbland ,cle h,öger-oarrhängiga
'att spela ripp nati.onella kiagotoner. så.skrcv deras hu*udorgan Fr,ei-
'h'eit om 1'arisl:r:slutet att avtving.a 'r'yslilancl 2p6 ,mill,iariler ,marlc ooh
'il'essutom 12 proc'ent av tyska exportens värde: ,,Just clen,som likt oss
a.litid för'eträtt den siåndpunkt, :rtt de r',erkligt förövade krigssk.ailorna, bör
er"sättas av Tysklanil, rhar rätt att nn .säga, att ententeregeringarna valt
ett tillvägag,ångssätt ,som intc' har nå,g'6f att göra rneil ,sanförstånd, uta.n
som 'helt 'enlrel-t försök'er att 'hä,mta ,ut ,så stora summor som möjl.igt ur
den tvska ,Lrr-shållningen och i ,detta syfte ortsätta kriget aned ekonormiska
rne.tlel." Tysl<]and, kornmenterar Lichtstra,hien - ja, men rne,m är Tys,k_
land? ts'ar l.r,eiheit ä,nnu inte hört talas our, att det i ryskland finns tr,å
klass,'l", kapitaiister och proletårcr. r.ilkas intressen ,står i oförsoniig rnot-
sättning? Skall man nu h,a den rbarnsliga synpunkten, att dc skall be_
tala krigsskad,orna .om är "skulden,, ti11 kriget, så ihar ju dock ibåde
Freiheit själv och des's vän Kautsky .al,ltid på,stått, att itret var Kaiser.
B,ethrna.nn-Hollweg ooh några, andra ,od"ugliga cliplomater, ,oc,h ,att de gjorde
d'et i kapitalets intr.esse. och trots 'det skali "Tysklå,n,i1", s,om till största
del ,b,estår av t)rs,i<a ,arrbetare, betala skadorra? f'r,eiiheit-artike ns kon-
tenta är se.iLermera denna: framför allt rnåste den kapitaiistiska ekono-
mien i Europa återuppbyggas! annar,s går 

'i all.a under, arbetar:ra såväl
.so,m kapitalister,na. Hur långt de hög,s1-6a.y,hängiga kommit bort från ,so-
cilistisk tankegång. visar b1. ,a. följand,e s,ats i artike n: ,,Den avg,örande
grunclen tili den rsvåra ,ekonomiska världskris,en är ju 

'ctren, ,att rhela öst-
Eur'opa är rbortskuret som I'everant av råm,aterial och clärim,ed som köpare
av in'dustriprodukter." D'etta är. den plattaste vulgärekonomi. på den
tid, då Freiheits nuvaran'cle hur-udretlaktör rrilferding skrev ,sitt ibe-
kanta Finan'skapital'et, skulle han inte kunnat resonnera så. V,ad. tran
här :betecknar som ,'avgörande grund,, till r,:ärlclskrisen är ,e,n på ytan
ligga,nile anlecining, en yttre form för rmycket djupare Jiggantle or,saker.

D'en som tänlrer kapitalistiskt, i hrns iruvud åter.rspeglade,s hänttel-
seförloppet för'e kriget på ungefär,följa.ocle sätt: vi arb,etar ooh arb,etar,
.'t'en om också enskilda lyckas, som fol.k-,,totatitet,, kommer i,i inte på
grön kvi'st. Det kan bara ligga i dreil utl,äntl ,sk,a k.n,kurren,s,en.
Därför måste vi håJla, ihop som folk-"totaritet,, .och, om nödvändigt moed

'apenmakt, 
,avvisa den främmande konkurrensen hern na såväl som ute.

D'et är bara 'ett e,gitimt försvar för ,,.,åI.a,' in;tressen. Så täukte i Eng_
lanil som i rysklancl 'intie bara ,kapitalisterna utan tyvårr också d.e flro,sta
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albetarna. Merr den ,sorn besvärade sig m,etl att uton Marx' odödliga
Kapital också läsa Hilferdings !',inanshapital och Rosa l-,uxemburgs Kapi-
talets ackumulation. erfor realan då, att sak,en 'dock rhä.ngttre ihop något
annorlunda. Irör 'den kapitalistiska 'ekonom,in räknas allt vad ,arbetarna
får till produktionskostrrad,erna, rsom. måsåe 'håIla,s n'er,e så lågt ,som

möjligt. En höjning av de stora massomas köpkraft intresserar sig
kapitalet inte för, tvi-irtorn. Så tu tlet 11å redan klart, r'arför folk-"tota-
iitetcn" trots det jättelika ekonomiska uppsvinget alltjiimt fortf,or att
lida. nöd. M,en än rner. Emedan på tletta sått d'en "inr,e marknaden"
mccl kapitalismens forts.atta utveokli'ng 'allt m'er rnåste slå f,el, så är ka-
pital.et anvisat att finn'a arusättningismarknader och rånat'erialkäIlor ,utan-

iör den kapitalistiskt organiserarle rnänskligheten. D.etta ,har att rb,örja

med ännu mer stegrat de,ss upp'sving men samtiiligt naturligivis också
sti mycket hasti,gar'e förtärt d'et till förfogande stående områrlet. Det
ögonb,lick kom, ,clå kapitalismen överhuvurl inte längre kund,e furtg,era nor-
lnalt. I clenna fara för hr'årrning störta'd'e sig kapitalrnakterna Jrån olil<a
läncler på \,årann Jör att om möjligt frånröva yårann lite område och

så förlänga clet egna livei ,en smula: värld,skriget utbröt. Men detta
världskrigsutbrottets faktum visar r'eclan, att k.apitali,sm'en ,inte långre äf
i stånd att producera regelbundet. Och vad vi sedan 'dess ser är dess
lortsatta rlödsryckningar. Där är den oerihörda stegriilg'en på alla priser.
Trots att ar'betarna utsugs mycket rner än före kriget (lönerna ät som
bekant rnycket lägre), räcker det ,änd,å inte till Jör att låta kapitalet få
en frist, det må.ste å aniha sicl.an också förtlyra livet för konsumenterna.
Också ilet går naturligtvi,s ,bara en tial, Ereda.n kårn konsurnenterna -
cckså ,c1'e som ej är pr,oletårer ,eller 

'som bor i 'andra land - irlte köpa
mer, världskrisen är tär,clig.

Den är alltså ingalunila, som Freiheit ,antar, följ'den av en el.aktig
politik av d,iplonr,aterna som siutit oförståndiga fredsför,e,ilra,g. Utan 'den
är rlen nödvänctriga och organiska föij,cl'en av det fakturn, att kapitalismen
har komrnit till slutet av sin produktionsförrnåga.

rl'en då är 'det e,n barnslig utopl att säga, ,att arbetarna måste sbå'

sa,mman med kapitalisterna ooh först bygga upp den "europ,e,iska ekon.o-
mi'en" (rl. v. s. den europei,ska kapitalisnaen). En socialist kan 'endast
,såga: grälet om ile rförryckta franska kral.en - om vilka t. o. mn. en
eng,elsk lcorgerlig tidning Ob,server säger, atb alan kan "bara ha roligt"
,åt denna reglerin,g äncLa till år 1963 - ,det överlåt'er vi lugnt åt de,

olika länrlernas kapitalister. Låt osrS såilrfllärlsluta oss med våra arbets-
br'ö'tler i Frankrike. i Eng an'il, i re,la värld,en för att i g,emensann verk-
sa,rnhet :bota krigsskadorna ooh återupp,bygga ,ekonomien icke kapitalis-
tiskt utan organi,skt!

Attåirslörbindelserna med Sovief-Rysstrand.

Alclrig förr har, skrir4er ka,mrat Humb,ert-Droz i Le P;har e, Sovjet-
Ilyssland omfattata rnecl ,så mycken sympati av den iborgerliga och ,social-
tlemokratiska värld,en. För trrå år s'e,rlan, rlå blockaden svalt ut f,olket
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och la.mslog industrin, tlå sovj,et-r'egim.en stryptes av rle kapitali,stiska re-
geringarna, var ,ilet ingen a.v de nu ,sri ,handelsvilliga ,som tänkte på att
siiaffa hjäIp åt cl'et "tjur- ooh mördalrband sorn terroriserarle Ryssland,,.
Nu - deö gör sig vårra ryska kannrater säkert inga illusion€r om -ämnar kapitalisterna inte alls hjälpa Sovj,et.Rysslan,cl; de knackar på
dess ilörr för att lLjälpa sig själva., för att slipp,a stryp,as ay krisen, för
att räclctra 'sig friun trankrutt ooh för att un,clvika att arbetslösheton skall
provocera revolutionära rörelser frå.n m,assorna, vilka kunde ,göra .slut
på Jrapitalismens välde. Föut vilie man iblocka,clen för att kväva rb,olsjevis-
men, nu vill rran göra affärer m,ed den för att hvär'a den på s,å sätt,
för att söka håmma den revoiutionära kris som närmar sig.

Arhetslösheten växer överallt, den hris som rnan tr-odcle framka,llad
av valutaskillnatlerna, .avslöjar sig rallt ,cljupare, allt mera hotanrle. D,en
bred'er ,hastigt ut sig i alla iä,nd,er och framkallar fallissernang och kra-
scher, varvid 'de inclustriella falliss,emangen fatalt drar nned .sig b,ankkra-
soherna. Arb,ötslösh,eten växer och .arbetslösh,ets'kas,sorna 

- clen trorgerliga
statens av krigsskultl'er och rnobilisering anfrätta ,kasso,r, iminskade av
m,ilit'ärutgifter sorn Nationernas f örbunil är oförmög'et att nedsätta -tömmes a,llit mer, 'ooh ar[-ietarmassorna, utan arb,ete och utan bröd, hlir
hotand,e. D'e h'ar ftr,e,hov av cl,e nn'est träng,ande livsförnörl,enheter, oah de
som producerar dylika år inte arJreta! Olusten, missnöj,et tilltar mot
,d,en kapitalisti,ska regimen, rnot de vanrnäktiga sociald,emokraterna, tack
vale sin kortsynta reforrnisrn ur ,ståncl att finna ,en lösning på krisen.
ooh det är därJör ,borgare och socialitremokrater, för att unclvika kata-
strofen, ser till Ry,s,slamrl ,som räddaren. Dot Lreta.lar i gu.ld! Det finns
rnilliariler ,ilepon'erade i stock rolms banker! D'et han göra Lreställningar
som skaffar arbete åt arb,etarna och. . . profit åt kapital,isterna. Det karr,
riidda ar'betarklassen frän ar-betsiösheten och . . . kapitalisterna från ibank-
rrutten ooh r'evolution'en.

Rysslancl är rä,cklar,en - ja, ,sä,k,ert, men på annat sått än social,de-
mokrat'erna och borgarna tänker; rlet är vark,en dess ,guld. eller ,dess 

'be-st'ållningar som skall komrna att rädda, väst,erlandets pr,oletariat, det är
d'ess revolutionära före.dörne, när rl,etta proletariat iintligen förstår ta efter
,det. Det är inte anb,etslöshet,en arb,etarna rar att b,es,e,gra, utan ,rien
kap,italistiska regimen ,som föroruakar kriserna ooh arbetslösheten. Det
är inte det ryska guldet och Sovjet,s ,b,eställningar sorn ,skalrl räd.da Våis_
t'erland'ets proietariat, det är kommunisrnen, bolsjevisrnen! s,ovjetregerin-
gen visar sig ingalunda ivrig att kornma den internat,ionella kapita isrl,en
tili hjäJp, den använder den Jör att på de borgrglli*, re,gerirrgarna utöva
ett tryck, som 'clessa,s arb,etar,e ej gjort i fråga .o,rn återupptagandet av
d'e politiska förbindelserna, 'cl. v. s. upphävanilet av det kontrarevolmtio-
nära krig'et, men våra ryska kaanrater .ger, meth'etna .orn ,ilen nu\raran,ale
kris'ens karaktär, 'åt proletariat'et någ.ot mycket ,ilyrbarare än sovjets gul,d,
f.öredörnet av ,ett folk, som brl.ter kapitali-qm,ens ok ,och g.ör r,evolution.
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meal medlöparna, de indifferenta, militären . . . I)en räknar meil
den egna styrkan och med mo,tståndarnas. Uppskattningen av
maktförhållandena spelar en viktig roll.

I detta avseende är det dåligt ställt under den förrevolu-
tionära perioilen i alla Iänder. Här borjar skiljevägen mellan
två riktningar. Här faller rörelsen och t. o. m. cless ideologi i
sär. Felet ligger ej hos måIet 

- 
det är taktiken, som splittrar

det revolutionära 1ägret. Revolutio,nsstrategerna skiljer sig i
fråga om användandet av dialektiken.

Den ena riktningen använiler hela apparaten mecl stastisti-
ken, kritiken, uppskattningen av maktförhålland.ena, hela ilet
samhalleliga tänkesättets dialektik till revolutionens fromma.
Den påskynclar revolutionens mognancle genom att revolutionera
de enskiklas hjärnor. Upplysningsarbete, massaktio'ner, uppror,
allt användes som medel i den stora omvälvningsprocessen. Den-
na riktning förlorar alilrig revolutionen ur ögonsikte, därför
att den är övertygacl om revolutionens nära förestående utbrott"

Den and.ra riktningen tänker lika materialistiskt, men aless

dialektik är i bästa fall en skenbart objektiv insikt om och ut-
Iäggning av fakta, vilka dock är genomsyracle av ailehanda tvi-
vel och skrupler. Denna riktnings män inser revolutionens nöd-
-v*änclighet, men cle ser också överallt brister o'ch ofulikomlig-
heter i cle egna leclerna och har en ovanlig respekt för motstån-
darens ör'ermakt. l'ör clem är tiden aldrig mogen för en revolu-
tion, och om revolutionen i alla fali kommer måste de ta hand
orri den (så som socialdemokraterna i Tysl<land), varpå ile an-
tingen hejclar dess utveckling e11er löper över till kontrarevolu-
tiorreu ocl hjalper clenna att kväva resningen i blod. Mecl sitt
eviga, dröjande och sin ständiga fruktan skjuter ile alltjämt upp
det avgörande ögonblicket.

Dessa två riktningar träder så tydligt man kan begära i
clagen just nu. Sedan historien lärt, att ilet inte är gjort meil
revolution bara i ett land, utan att frågan gäller världsrevolu-
tionen, har man blivit ännu omsorgsfullare i sin tvekan och sin
utläggning av fakta for att få det hela uppskjutet ytteriigare,
en omständighet som meilför en svår kris för den proletära rö-
relsen i alla land.

Jag tror visst inte, att pessimisterna 
- de oavhängiga i


