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PARTIKONGRESSEN
Av Z. HÖGLUND

När vi nu vid clet socialdemokratiska vänsterpartiets spräng-
ning blickar tillbaka på dess korta, men ändå ganska stormfylkla
historia, så måste vi nog erkänna, att det gick som det måste gå
med hänsyn till partiets heterogena sammansättning från början
och att brytningen egentligen icke var något överraskancle, utan
kommit som den naturliga slutpunkten på de allt starkare inre
motsättningar, vari partiet rört sig från dess första stund..

Vilka riktningar och åskådningar var det, som 1917 sökte
sammansmälta sig i Sverges socialdemokratiska vänsterparti? Det
fanns två starkare huvudströmningar jämte smärre bifloder från
skilda håil. Iluvudströmningarna var å ena sidan clen marxis-
tiskt färgade opposition mot den gamla socialdemokratins allt
djupare förfall, som företräddes av det dåvarande socialdemokra-
tiska ungdomsförbundet och dess tidning Stormklockan, å andra
sidan den demokratiska och pacifistiska iddpolitik, som känne-
tecknad.es av namnet Lindhagen. I riksdagspolitiken hade d.essa

båda kommit ganska bra överens: vad som där förenade dem var
foraktet för den opportunistiska, ailt mer rent borgeriigt färgade
politik, som högerriktningen inom partiet förde, och viljan att
gentemot ilenna ställa fram d.e stora bärande socialistiska kraven
i förgrunden. Så till vida spelade Lindhagen, meil eller mot sin
vilja, en revolutionär roll i vår riksdag. Ilans nedbrytande kri-
tik av allt det gamla: kungad"ömet, militarismen, byråkratin, feo-
<laldömet o. s. v., hans hån över iiberalismens och även den gamla
socialilemokratins oförmåga, räddhåga och svek mot sig själva,
hans oförfärade sätt att ställa dem mot väggen för att avslöja
ilem, hans motionsraseri och outtröttliga inlagg i tlebatterna, hans
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ständiga utmaningar mot clen officiella och partiofficieila kon-
ventionalismen, gentemot vilken han älskacle att ställa till skan-
ilal 

- 
hela denna kätterska verksamhet, som bragte honom i

harnesk med det kapitalistiska samhåIlet och alla dess partier,
gjorde honom å andra sidan till en naturlig bundsförvant tili clen

röd.a ungdomen och dess kamp för en revolutionär orienlering
inom den gamla sociald.emokratin. Men de teoretiska utgångs-
punkterna var likväI vitt skilda. Med.an ungdomsförnunclets op-

position utgick från den marxistiska uppfattningen om klasskam.-

pens tilltagande skärpa och krävde som komplement till den par-
lamentariska verksamheten utomparlamentariska massaktioner,
så bottnade Lindhagens opposition i en rent idealistisk historie-
uppfattning, där ilet främst gäIler icke klasskamp utan en mo-

ralisk och ideell påverkan på alla människor i önskad riktning,
en uppfostran av karaktärerna och en humanisering av tänkesät-
ten. Det gjordes nu i 191? års socialdemokratiska vänsterpro-
gram ett försök att förena dessa olika grundåskådningar. Kring
det nya partiet fylkade sig sedan å ena sidan de mest klassmed-

vetna industriarbetarna, särskilt ungdomen, å andra sidan av

Linilhagen påverkade småbönd.er och småborgare av demokratiskt-
ideell läggning, vid.are en del pacifister och nykterhetsvänner,
som i partiet såg ett parti för sina specialkrav, och slutligen
diverse missnöjtla element, som av taktiska eller personliga an-

ledningar vände ilet gamla partiet ryggen' t. ex. en Erik Heddn'

som en tillfaltig situation råkacle kasta över åt en sida, där han

egentligen icke alls hörcle hemma. Huvudsaktrigen missnöje med

elet gamla partiets program och taktik i militärfrågan var det väl
åven, som föranledde en Vennerström och andra mecl honom lik-
tänkande rikstlagsmän att gå metl vid starten av vånsterpartiet.

Partiet hade såIuntla från början ingeu gemensam teoretisk
grunclval, som förenade dess skilda elemen,t. Men utan en klar
socialistisk teori som ledstjärna och rättesnöre måste också par-

tiets politik bli vacklande och ford på olika linjer utan enhetlig-
het. Ja, när partiet titrl på köpet gav sig särskilda gruncLlagar,

som vid sidan av en hel del fortraffliga bestämmelser även ga-

ranteraile för en var rätten att tala och handla efter eget skön

utan hänsyn till partiet eller partibeslut, så är clet tydligt att
så småningom ett allt ohållbarare tillstånd skuile uppkomma.

Redan 1918 kom ile första brytningarna metl Lindhagen.
De yppaile sig först vid det meillarvärv i det finska inbördeskri-
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get, denne åtog sig å clen svenska regeringens vägnar på förut-
sättningar, som ej huntle godkännas av partiets arbetsutstr<ott. En
rätt tillspetsad debatt utspann sig också vicl samma års parti-
kongress röranile partiets politiska taktik, varvicl ileir marxistiska
och clen humanistiska riktningen bröt sig mot varanclra; clel;

slutade den gången med en komprorniss. Så l"om den tyska re-

volutionen j november samma år, och i sambancl meil clcn uppstocl

den {ör'sta mer svårartacle konflikten i partiet. Arbetsutskol,tet
hade givit ut en paroll omed.elbart efter revolutioncn för bilclande
i vårt land av arbetar-, solclat- och boncleråcl och sökte organisera
en massrörelse i sådani sy{te. Riksclagsgruppen uniler ledning
av Vennerström och labian Månsson reageradie häremot och viile
håIla rörelsen heit inom en "demokratisk" ram. Samma riktnin-
gar stötte kort ticl e{ter åter ihop, när det gällcle parollen 1,ill ilen
s. k. röda sönclagen, tiil vilken clemonstration arbetsutskottet före-
slagit en solidaritetsförklaring med Rysslanils bolsjeviker, Tysli-
lands spartakister och Ungerns kommunister, en lösen som riks-
dagsgruppen offentligen protesteraile emot. Denna stricl, som

snart kom att röra sig om frågorna: vålclet i klasskampen, parla-
mentarismen, proletariatets diktatur och rådssystemet, våxte sc-
clan ut till en stricl om partiets ställning till den treclje Intelua-
tionalen, då clenna grunclades i början av 1919.

Det är att minnas och förklara,r mycket av den nu irrträclc1n,

situationent, att den Vennerströmska, riktningen icke velat vara
meil om partiets anslutning till den kommunistiska fnternatio-
nalen. f clen resolution i frågan, som Yennerström och nio andra
av våra riksdagsmän framlacle iill 1919 års kongress. hette det:
"Till Bern, till krigskreclitbeviljarnas och borgfreclssocialisternas
International, kan partiet icke gå. Till Moskva, clen treclje, kom-
munistiska Internationalen, kan partiet icke heller gå, emeclau

dess program och metoiler i vissa avgöranile punkter strider mot
sociald.emokratiska vänsterpartiets i Sverge. Partiet föreclrar där-
för att tills vidare som ett självständigt socialistiskt parti stå
utanför dessa båda Internationaler." Bnclast under trycket av ert
'övervälcligancle partiopinion och uncler jämmer och veklagan samt
med många reservationer gick Yennerström slutligen med. på an-

slätningen till Moskva. Andra återigen röstade mot in i det
sista, blanil clem Brik Hed6n, som kort efter kongressen 1919

utträdde ur partiet och lutacle sitt antibolsjevistiska hjärta' åter
till pappa Brantings breda bröst
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Så kom Moskvakongressen ett år senare mecl sina stränga
villkor för de partier, som önskar tillhöra dlen kommunistiska In-
ternationalen. Det är ej för mycket sagt, att cle iuom den mocle-

rata flygeln av vårt parti åstadkom en uppståndelse, som när-
mast kan karaktäriseras som panik. De fem artiklar, i vilka
Vennerström tog stallning til1 teserna och villkoren, förklarade
dem i clen mest kategoriska {orm som oantagliga och som in-
nebärande ett dödshugg mot cle grundläggande id6erna för det so-

cialdemokratiska vänsterpartiet. De stora stötestenarna var cen-

traliseringen. fackföreningspolitiken samt alldeles särskilt fronten
mot centerriktningen, men även namnet, föreskrifterna för riks-
dagsgruppen, det illegala arbetet och åtskilligt annat sades

omöjligt att acceptera. Vennerström ansåg sig sjäIv, Lindhagen,
Fabian Månsson m. fl. åsyftade bland de i punkt 7 omtalade "no-
toriska reformister", med vilka fnternationalen ovillkorligen forcl-
racle en brytning. Det hjalpte ej att partimajoriteteri på rcpre-
sentantskapsmötet framhöll, att den ej ville jämstalla en Venner-
ström, som så varmt fiissvarat den ryska arbetarrevolutionen och

som, låt vara med vissa reservationer, gått med på anslutningcn
till Tredje fnternationalen, mecl t. ex. en Kautsky, som fallit a,r-

betarrevolutionen i ryggen på det skamligaste och som förklara,t
att han skulle utträda ur sitt parti clen dag detta inträd,dc i
Moskva. Det hjalpte ej, att man sade ifrån, att ingen ute-

slutning skulle ifrågakomma, så iänge minoritetsmännen förholl
sig lojala mot representantskapets och det blivanile partibeslutet
i frågan. Minoriteten fortsatte sin kampanj mot villkoren allt
mer frenetiskt och den lades allt mer och mer mot själva gruncl-
principerna för den tredje Internationalen. Och ej nog därmcd.
utan man gav också den mest tenilensiösa vanstäIlning av vacl

saken gäilde, taiade oupphörligt om hur teserna avsåge att fram-
provocera "clet blodiga inbörc'leskriget", skildrade hur vi på orcler

av Moskva skulle kunna mot vår vilja tvingas ut i revolutiorr.
man gav en fullkomligt falsk bild så väI av Moskvas stallning
till fackforeningsrörelsen som av innebörclen i centraliseringen o.

s. v. Genom clenna illojala propaganda, som verkaile som en meil-
rreten strävan efter partiets sprängning. skapades en oör'erstigli€l
klyfta mellan partimajoriteten och en d.el av minoriteten. I ljuset
av teserna avslöjade sig Vennerström och hans riktning mer och

mer som socialpacifister och reformister untler frasrevolutionär
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jiörklädnacl, och ledaren sjalv proklamerad.e hc;gt: jag är ingen
hommunist.

Därmed, kom frågan i ett annat läge vid kongressen. Hade
ännu vicl representantskapsmötet på hösten den goda viljan till
{ortsatt sammanhållning förefunnits hos majoritetsriktningen,
clock givetvis på en kommunistisk linje, så hade den gångna tiden
visat clet fåfänga i sådana förhoppningar. Ifinoriteten föregav
sig visserligen vilja kvarstanna i partiet, men på villkor att clen
erhöll "rörelsefrihet" för sin 

'ppfattning, cl. v. s. rätt att driva
separatpolitik i center-anda och att bekämpa elrer i varje fall att
ta avstånd ifrån clet kommunistiska partiets grundprinciper.
IJetta var givetvis eu orimlighet och skulle ha skapat ett tillstånc1
.,v permanent inbörcleskrig i partiet, i verkligheten två partier
jnom samma organisatoriska ram, d.et såmsta av a1lt. I punkt 21
av villkoren heter det också uttryckligen: "De partimecrlemmar,
som principiellt förkastar de av de' kommunistiska rnternationa-
len antagna riktlinjerua, må uteslutas ur partiet. Detsamma gäl_
ler särskilt delegerade på clen extra ordinarie hongressen." Både
tesernas föreskrift och clet objektiva laget i partiet {ramkallacle
såIunda brytningen. Beslutet blev, att de partimedlemmar, som
icke av taktiska eller praktiska hänsyn gått emot 'illkoren utan
principiellt förkastade den kommunistiska rnterirationalens riht-
linier, betraktades som icke tillhörande partiet. Detta beslut fat-
liacles med 173 röster mot 34" och minoriteten lämna,cle crärpå
kongressen och grundade sitt eget "oavhängiga', parti.

Man har {rån mi'oritetshåll gjort gällancle, att clet 'ar härr-
synslöst att avskilja minoriteten redan vid ko'gressens början
och att den hacle bort få övervara utformandlet av d.et nya pr,o-
grammet och stadgarna, av vilkas formulering mångas slutliga
ställningstagande k'nde ha berott, och genom clen 'u varcla tak-.tiken säges man ha stött bort åtskilliga som cljes blivit kvar i
partiet. Detta låter rätt bestickande, men ett clylikt framgårrgssätt
var icke clesto mindrc omöjligt. Ty därigenom skullc kongresse'
givit tilualle fcir personer, som var principiella motstånilare tili
clen kommunistiska grund., på vilken partiet skulle uppbyggas,
att utöva inflytancle på partiets nygestaltning, något sonl
li'llstäncligt kunde ha förryckt det hela och nödvändiggjort e'
ny kongress e{ter den änclå mecl visshet kommanc'le brytningeir ii]r
att ställa ailt på rätt bog igen.

Så gick clet socialdemokratiska r,änsterpartiet cf1,c' eir kriappt
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fyraårig tillvaro till siu sprängning' llinoriteten tog eller rättarc

fick dess namn för sitt uya parti och säger sig åven ha tagit upp

dess program. Men det galltr, väl att märka' dess program flråu

1917 utan clen utvidgn;og atttu erhö1l genom taktikresolutioneri

1919. Minoriteten 
"r"t 

ao*' därmed också' att den ingenting 1ärt

av dessa f)rra år, av revolutionerna och klasskampens nya prägel

setlan tless. Den {örkunnar: här stod vi 191? och seilan iless hal

ingenting inträffat, som kunnat rubba oss ur fläcken' Vi har vår

stånåpunlct en gång för a1la given, och varken hi*-*.tl .eller 
hel-

vete kan komma oss att ändra ett kommatecken i det sköna pro-

gram, som vi i en gudainspirerad stuncl. gav oss de soliga majda-

lurru 1g1?. Här skail rådJ "demokrati". clecentralisation och "rii-

relsefrihet".
Det nya partiet har tvenne perspektiv' Antingeu blir clct en

liten grupp individualister, som var och en strävar åt sitt håli

utan någon bindande sammanhållning med de övriga'- Eller'

om det skulle få någon nämnvärå anslutning' vilket dock är

ftiga troligt. kommer'det att röna' samma öde som det {örutva-

rand'evänsterpartietochgåmotsinupp}ösningpåg.rundavd.err
löshet i programmatiskt o"h otgu"itatoriskt hänseende' r'arpå clet

bygger. Sannolikt sammansmäiter det så småningom meil det hii-

gersocialistiska partiet, från vilket rec'lan höres lockancle och fiir-

foriskasirdntoner.Ivarjefa}lblirdetejnågotannatänettair-
nex till detta parti utan "ågon 

sjäh'ständig politisk betyclelse'

Serlan skilsmässan me[l centern var fullborclacl skred partir:t

till de förändringar i namn' program och staclgar' som teserna-"

accepteranil" ,rr"åfo'd'u' Beträffande namnet var man ncg ensc

om att antaga beteckningen Svergcs kommun'istisha parti' sektiori

av Kommunistiska Tnternationalen' men många förmenacle att det

skulle vara l,aktiskt oklokt att omedelbart ta detta namn' emetlan

rnan tlärmed lämnade det uya oavhängiga partiet möjiigheten att

ir,nväncla r'årt gamla nu-t och profitera av cletsamma' Där{ör

{öreslogs att namnföränd'i"ge" sttulle äga rum först vitl

nästa kongress. Mulotittt"t b'ydd" sig emellerticl -icke 
om att

ta sådana ttan.y,t,""i'tun beslöt att det kommunistiska rramuet

genast skuile trada i kraft' Nar så påtagliga skal for ett uppskor'

som här förelåg, i"kt ko"d" t'itou kongressens öra' så vittnar

det om, vilken aafig ttf""g ordet socialclemokrati fått även i vårt

lancl och hur de 
'e"l,olutio"ara 

arbetarna vitl utplåna det rrr sitt

medvetancle såsom ett alltför fläckat och sudlat ideal'
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Beträffande programmet företogs en rätt ingående omarbet-
ning av det mixtum compositum av marxistisk socialism och
Lindhagensk humanism, som tillkom 1917. Det nya programmet
skildrar i breda drag den historiska gången av kapitalismens ut-
veckling fram till imperialism och värlclskrig å ena sidan och
denna utvecklings avspegling i arbetarerörelsens olika skeden
å andra sidlan, samt ger de principiella riktlinjerna, för det kom-
munistiska partiets verksanohet i anslutning till den Tredje fn-
terna,tionalen. För det parlamentariska arbetet antogs en särskilcl
resolution, innehållande en rad d.emokratiska krav, som partiet
understörler utan att i dem se något egentligt "program", då ju
tyngdpunkten av dess verksamhet måste ligga i förberedanilet ar.
den sociala, revolutionen. Kongressen gav vid.are arbets- ooh
programutskotten i uppdrag att till nästa kongress framlägga
ett förslag till ett mera i detalj gående särskilt program för pa,r-
tiets uppgifter under en proletär diktaturs övergångsskede.

Blott på e n punkt ägde några, skarpare meningsbrS'tningar
r:um i programfrågan. Det gäIicle formuleringen av det stycke.
som skildrar clet kommunistiska partiets ställning till frågan om
våldet i klasskampen. Detta stycke hade i a,rbetsutskottets majo-
ritetsförslag följande lJ'delse:

"Om övergången från kapitalism till socialism i vårt lanc1
kan komma att ske utan använd.ancle av våId., det beror uteslutan-
de på våra motståndare. VåId och terror är utmärkandc fc;r det
borgerliga samhället, som helt vilar på den kapitalistiska utsug-
ningens, militarismens, polismaktens och fängelsesystemets or-
ganiseracle vålds- och skräckvälde. Och erfarenheten visar, att
borgarklassen med de yttersta medel 

- 
med blodbad på arbetar

na och de skandligaste moril på deras ledare 
- 

försvarar sina
företrådesrättigheter och sitt klassvälde. Därftir måste arbetar-
klassen vara beredcl på nödvändigheten att i en sådan situatiou
möta vå1d med våld. Partiet förkastar dock därvicl allt planlöst
vå1d, alla kuppförsök och individuell terror, förklarande ått de..
mål icke är tillintetgörand.e av personer, icke hämnd på enskilda.
utan avskaffandet av clet kapitaiistiska systemet och cless fall-
färdiga institutioner."

tr'rån det på kongressen tilsafta program-utskottet filreslogs
emellertid, att efter orden: "Därför måste arbetareklassen variL
beredd på nödvändigheten att i en sådan situation möta vålrl
mecl vålil", skulle inskjutas satsen: "Revolutionens och socialis-
mens genomförande med minsta möjiiga antal offer kommer en-
iigt r,år uppfattning att kräva arbetareklassens beväpning".

151
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I)etta sistnämnda förslag bifolls av en starkt decimeracl kon-
gress meil knapp majoritet. Minoriteten stod givetvis på samma
principiella åskådnings grunil, men hävd.ade, att clenna skärpning
var onöilig, clå den förstnämnda punkten sakligt sett sade del-
samma, medan taktiska skäl förestavadle, att man i nuvarancle si-
tuation ej valde den i partiet mer omstridda formuleringen.

Kongressen bibehöli emellertirl i ilet parlamentariska dags-
programmet kravet på avrustning som en lämplig paroll i
clen antimilitaristiska kampen. Även om vi ar fullt medvetna
om att avrustningen är en utopi i det hapitalistiska samhällcl,.
skulle det väcka alltför mycket misstolkningarT om partiet nn
lirångått dlenna 1ösen, i vars tecken både ungdomsrörelsen och vän-
sterpartiet i så många år fört i c k e en pacifistisk utan en revolu-
tionär kamp mot borgardömet och högersocialismen. Det var mecl
hänsyn därtill, som Sverges kommunistiska parti liksom det nor-
ska arbetarpartiet bestämcle sig för att alttjämt vidhålia dlenua
paroll, men givetvis ge den en revolutionärt betonad motivering"

Genom cle på kongressen antagna stadgeändringarna har det
kommunistiska partiets organisationsbyggnad väsentligt föränd-
rats i centralistisk riktning, något som ej blott Moskva-teserna
utan även ilen egna erfarenheten föreskrivit som en nödvändighet,
Sålunda har betyclligt större befogenheter än tiiligare lagts i par
tiletlningens hanil. Riksdagsgruppen är uncterorilnad represen-
tantskap och arbetsutskott, och beträffande partitidningarna
skall arbets- och programutskotten tillsamman tillse, at dessa
redigeras i full överensstämmelse med, partiets program och
grunclsatser.

Beträffande partiets rekr;'icring är mycket skärpta bestänr,
melser genomförda för att bevara iless enhetlighet och garantera"
att endast verkliga kommunister ansluter sig tili cletsamma. När
en enskild person söker inträcle skall han rekommencleras av
tvenne förutvarand.e medllemmar för att hunna få sin ansökan lte-
viljad. Någon omedelbar mass-anslutning lägger sålunda partiet
icke an på; frir tlet gäller det i forsta hand icke kvantiteten utan
}<valiteten, skapanclet av ett avantgarile av skolade, målmeclvetna
l<ämpar för kommunismen. I enlighet mecl en såclan åskådning
förpliktas också medlemmarna till aktivt arbete för partiet:
papperssold.ater har vi ingen användning för.

Det ligger i centraliseringens jd6. att rlet i varje land icke
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kan existera mer än e n kommunistisk huvudorganisation, under
vilken övriga kommunistiska organisationer måste sortera.

Det var tre organisationel, som nära berördes av den omiagg-
ning i det kommunistiska arbetet, som härmecl förestocl, nämligen
kvinnornas, fackliga propagandaförbundet och ungd.omsrörelsen.

Beträffande cle vänstersoeialistiska kvinnornas samorganisa-
tion löstes denna fråga utan svårighet. Vail angår fackliga pro-
paganilaförbunclet skulle clet måhända av den reformistiska fack-
l'öreningsledningen ha kunnat utnyttjas mot detsamma, om clet

ställt sig organisatoriskt helt uniler partiets kontroll och lecl-
ning. Därför nöjde sig kongressen n1ecl, att propagandaförbun-
clet erkänner Tredje Internationalens riktlinjer samt partiets pro-
gram och politik som ledand.e för sitt arbete. I'örbundets kärna
skall byggas på kommunistiska fackliga klubbar, som har skyl-
dighet tillhöra partiets respektive lokalorganisationer, med vilka
cle verkar i samförstånd och till vilka dle avger rapport om sitt
arbete. Partiets arbetsutskott har vidarc rätt att delegera en
ledamot i propagandaförbundets riksledning med förslags- och
yttranderätt och förbundets riksledning har rätt att vid behancl-
ling i partiets arbetsutskott av fackliga och fackföreningsrörei-
sen närstående frågor clit delegera en Iedamot mccl förslags- och
yttranderätt. Med ilenna begränsning intar såIunda Fa.ckliga pro-
pagandaförbundet alltjämt en självständig stallning.

Även frågan om ungdomsförbundets löstes i samförstånelets
tecken genom ömsesidigt tillmötesgående. Det är klart, att clen
socialdemokratiska ungclomsrörelsen, som sedan 15 år växt upp i
rlen oinskränkta sjä1vständighetens tecken och allticl andats oppr-r-

sitionsluft, icke gärra kan förmås att utan vic'lare ansvärja sig
tletta sitt oberoende, även om ungdomsförbunclet nu måste få helt
anclra uppgifter, när det existerar ett kommunistiskt parti, än när.
det ensamt bar upp kampen mot den gamla socialdemokratins för-
borgerligancle. Från partiet sida begär man icke heller något
dylikt. Rent organisatoriskt och i sitt inre arbete behål-
ier förbundet sin absoluta självständighet, men poiitiskt er.-
känner det partiet som ledaren av det kommunistiska arbetet i
vårt 1and. Det heter också i ungdomsförbundets centralstyrelses
nya programförs1ag bi. a.: "Kommunistiska ungdomsförbunclet
såsom tilihörande Ilngdoms-Internationalen och därmed Kommu-
nistiska Tnternationalen erkänner sin samhörighet mecl Sverges
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kommunistiska parti och ansluter sig helt till dess program ocli
politik." For att ytterligare markera dlenna samhörighet föreslår
Centralstyrelsen, att klubmedlem som fyllt 23 fu oeh minst ett år
tillhört ungilomsrörelsen, måste söka inträde i Sverges kommu-
nistiska parti, samt att tiil funktionärer i förbundet och medlem-
mar av C. S. kan endast väljas sådana kamrater, som är anslutnti
till nämnda parti. Mellan de båda organisationernas leilningar
skall bestå ömsesidig representationsrätt. Man får hoppaso at1

den snart stundancle ungdomskongressen skall sanktionera {ör-
bundsstyrelsens {örslag lika enhä11igt som partikongressen i enig-

hetens intresse foljde den därmed markeracle kompromisslinjen.
Nödväniligt torde väl även vara att rensa ut de principiella mot-

stånclarna tilt Tredje fnternationalens program och riktlinjer, så

att förbundet ej kan göras till en tummelplats för de ur partiet
uteslutna centermännen.

Om kongressen gav ett intryck av stark målmedvetenhet
så länge det gällile fronten mot centermännen, l<an man ej blunda
för att vid program-, taktik- och orgauisationsfrågornas be-
irandling framträilde här och var tendenser, som ingalunda vitt-
nade om den ofta omtalade "kommunistiska klarheten". Där
fanirs på kongressen föresptåkare för "kupper", där fanns reua

syndikalister och antiparlamentariker, och där fanns de, som

satte organisatoriska sär-intressen framför partiets helhets-in-
tresse. Låt vara, att det blott var tämligen enstaka röster, som
hördes i sådana riktningar. De visade dock, att mycket ännu
återstår, innan partiet nått en verklig inre fasthet och st),rka,
och att det ej blott är reformisterna, som åstadkommit upplös-
ningen inom rörelsen. Det finns också på den anclra kanten fo1k.
vilkas oklarhet bidragit till samma sak och som, om de får hål-
las, kan skapa lika mycken förvirring som på sin tid Venner-
strömmarna. For partiet gäller det att tillbakavisa "putsch"-
makare och antiparlamentariska skroclörer lika vä1 som det gjorl,
processen kort med centern. Partiet har med, dlenna kongress
stäl1t sig helt på kommunismens grund., men dess barnsjukd.omar
brir det söka undvika. Och tänker man på de skolade hjärnor och

kraftiga måImeilvetna viljor, som utgjorde kongressens fler*al

- 
präktiga typer for upplysta, revolutionära proletärer 

- 
sii

tvivlar man ej på, att detta skall lyckas och att vårt parti har
framtiden f<ir sig.
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BERCSBRUKET OCH REDUKTIONEN
Av O. DALKVIST

- Ner jag går pfr. tcatern. r-ill jag helst se pjäser. sonr skiklrar
det,sociala elänrle1..

- Ja. ,clet ger sån svinaktigt god aptit.
(Ur Lustige R1ätt,er - aktuellt ej ba.ra i Eberts Tyskland.)

Dir"ehtören i (irängesbergsbolaget, Nils Hedberg" har vid IIin-
dersmässan i 0rebro hållit ett föredrag över ämnet Koncession
eller inmutningsrätt. Han vände sig däri med skärpa mot yr-
tr<anclena på koncession i fråga om gruvindustrien och därmed
mot socialiseringen. eller, som vi vil1 kalla det r e alukti o n e n.

Vi har ej varit i tiilfälle att se något utförligare refcrat
av föreclraget; endasl, vissa utilrag och satser, vilka vi dock tagu,
som karaktäristiska för innehållet. Ha,n förklarade helt ko.rt
att de nuvarande bergverksägarna icke kunde vara mecl om nå-
gon sådan ordning som den föreslagna" emedan "staten som före-
tagare på bergsbrukets område icke skulle kunna föra detsamma,
framåt eller cns bibehålla det på cless nuvara,nde rir'å". Och han



fortsatte meal en uppmaning, närmast till gruvlagstiftningskom-
mittdn, att "icke kasta bort ett gammalt beprövat bergsrättssy'
stem, under vilket vår bergshantering uniler århundrad.en blom-
strat och vuxit sig stark". Med anledning av eletta snare på-
tående vilja vi här påminna om några historiska fakta.

I gamla tider bedrev kronan sjäh' en betydande koppartill-
verkning vid Falu kolpargruva, vars egentliga uppblomst-
ring tord.e ha ägt rum uncler iless period som kronobruk.
Det var end.ast på gruncl av begångna unclerslev och otro-
het {rån förvaltningens sida, som gruvorna uncler Karl IX:s
tial överlämnailes på arrende åt enskilcla; men kronan for-
behöU sig dock alltjämt äganderätten till gruvorna undler flera
sekler, eller in på 1800-talet. Övergången till privatilrift ägcle

rum i och med en underlig andels- eller "fjärd.epartsclrift", med-

förancle tvister mellan andelsägarna och en oupphörlig tillbaka-
gång av gruvdriften. Hr lledberg må, om han vil1, försöka be-

strida att g r u v a.n s p e r i o cl s o m k r o n o b r u k b e-

te ckn ar iless gI ansp eriod. E{terftlljande uppgif-
ter om koppartillverkningen visar eletta.

1633-35 tiliverkarles 1.369 ton
1661-65 :,

16 96-1700
1?31-35
1761-65
17 9 6-1800
1826-30

t,952 :,

1,065 ,,

?01 ,,

513 .:

497 .. åriigen.
437 .. årligen

Efter 1830 har knappast någon ökning ägt rum. men vi ]rar
ej till hands några uppgifter härom.

Siffrorna härovan tyder på en hastigt avtagande koppartill-
verkning vid Falu koppargruva. Kronan släppte också alltmer
ifrån sig sin rätt till gruvan och dess malmtillgångar 

- 
övcr-

lämnancle det hela tili de privata företagarna, med här ovan s\rrr-
ligt resultat.

När hr lledberg talar om "ett gammalt beprövat bergsrätts-
system" så svarar vi: Ja, just clet. men clet gamla beprövade
systemet, dct var just systcmet med hronan som ägare
och drif tsherre.

Man borcle vara så god observera detta!
TIur fi;rhåller det sig med dc ör'riga bergverken i detta av-

seencle? Garpenbergs koppargruva drevs som kronobruk från äld-
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sta tider och siod. undler Gustav Vasas personliga uppsikt. N ä r
och h u r u d.en övergått till privat egendlom är höijt i dunkel.
iiksom fallet är med flera andlra kronobruk; i regel har kronan
aldrig formellt avhänt sig bruken, utan de har oförmärkt
glidit ur släpphänta mync'ligheters händer! Vårt Iands största ri-
ked.omar har i stor utsträckning skänkts bort utan köpesskilling
eller annat vederlag. Vilken gotl motler har ej "mocler Svea"r varit
-- mot en del av sina barn!

Sala silvergruva spelade uncler 1500-talet samma ro11 för
landets pänninghushåIlning som tr'alu koppargruva på 1600-talet.
Allt rikets silvermynt togs därifrån, 

- 
men även här så länge

tlet var kronobruk! Hela gruvan ansågs som ett "kronans re-
gale", liksom så mycket annat som sedan cless gått över som en
går'a ti1l det privata kapitalet.

Hela den tili Sala silvergruva hörande skogen har und.er den
allra senaste tiden 

- 
utan att kronans myndigheter ägnat saken

det minsta intresse 
- 

genom process tilldömts Sala stad!
Iluru kolossalt brytningen även här nedgått visas av folianile

siffror:

1520 tillverkacles 4,848 kg. pr år
1601-05 .. 263 .. ,, ,r

1651-55 .. 672 ., !1 ':1701-05 .. 614 .. 1: ..

1'.157-55 .. 23+ .. ,: ..

1801-20 .. 395 ..

lärnbruksdrilfen.

Beträffande järntillverkningen framträd.er alldeies liknancle
förhållanden. Järnhanteringens vagga, Dannemora gruvor, äg-
des från äldsta tid av kronan och uppiäts successivt för brytning
åt kringliggande bruk, som där hämtade sitt behov av malm. Att
järnhanteringen tog kraftig fart har vi att tacka Kari den fX:s
regeringsklokhet och stora intresse för. Men han gynnades d.är-
viil av det förhållandet att såväl gruvorna som skogaina voro
kronans "regale och allmänningar". Man måste fråga sig huru
långt kungamakten hade kommit mecl sin strävan att sätta i gång
hammarverk och hyttor om ilen haft att stöta emot privata ägare,
som kallat malmbergen och skogarna för sin privata egendom?
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Ägantlerättsfi;rhålianclena vacl beträlfar malmtiligången fick
sin iängc gällande grund.lag reilan 1282 i clet s. k' Helgeandsholms-

beslutet, däri "konungen tillciomdes högsta äganderätten till
alla malmstreck och bergverk, på vacl ägor de ligga kunde"' Se

Bartoicl N.yström.: Sv. hemman och iägenheier.)
Men sitt kraftigaste uttr;'ck fick upp{attningen om statens

äganderätt genom det år 1649' clen 6 juli' utfärdade "General
Bergs Privilegium". Det heter däri i fjarde punkten bland an'

nat: "Ef{ter man och {örnimmer at een deel af{ Bergzrnännen och

elliest and.re r,vele tilägna sigh sielfrve Grufworne, som the bruka,
at höra them til, iijka som theras Arfwegodz: Ther{öre på thet

sådhan meening icke wijdare må hoos them inrijta skal för then-

skull här med vara hvar och en kunnigt, att alle Grufvor aff
hwadh slagz Malm och Metall the hälst äre skole räknas ocl
hållas för Cronones Regal wärch."

Ingen fiok'såiunda tiliräkna sig någon arvsrätt i gruva'

I punkt 18 inskärpes c'letta ytterligare i foljande ordalag:

"E{fter såsom alla Strömer i Rijket icke minclre än som Gruf-

wor och Bergzwärck räknas för Cronans Regalia" etc'

I[är må påminnas om att samma ilag, som ovannämncla för-

ordning utkom, utfärdades instruktion fOr det så kallade Bergs-

kollegium, som bland annat hade att fördela allmänningarna i
rätt proportion mellan bruksägarna. Ilärigenom försågs bergver-

ken med den skog de behövcle - 
och mer därtil1. Men detta

tack vare kronans stora skogstillgångar. Ilur hade det gått

om dessa tiilgångar ej {unnits?
Bergshanteringen blev en strångt statsreglerad nåring' fnga

nya bruk fick anläggas utan titlstånd av bergskollegium, som

först skulle utfärda privilegium på anIäggningen' Ett så'-

dant bruk fick icke heller netlläggas utan samma veclerbö-

ra,niles tillstånd.
att jämföra denna inclustriella statsbyggnad ured vår ticls

bolagskapitalistiska bergshantering låter sig icke göa. Ilela cletta

ä1ilre,'bergsrättssystem" var uppbyggt på statsprivilegieväsendets

gruncl och sammanhängde med cletta. En manchesterman skulle

ha anledning att säga att clet var en konstproclukt, en konst-

gjord industril lltan statens ilonationer kuncle clen ej leva' Merr

å"t a, dock ett "gammalt beprövat bergsrättssystem", ehunr i
rak motsättning till hr Ileclbergs icleal. som är clet nuvarancle

systemet.
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Dn parasll-indusfii.

'lack varc titt kronan förbehållit sig äganderätten kun{e

Grängesbergs gruvor genom en kungl' resolution d'en 11 ilecem

ber 1696 evhålla en kionoskog om 2,500 tunnlanil ungefär' clen

s. k. Grängesbegs gruvskog' från vilken cloch även en del lägen-

hetsinnehavare ha rätt til1 virke till husbehov'

Mecl hansyn till de väldiga statssubsidier bergshanteringen

i vårt iand åtnjutit i form av privilegier på skogar' malm' vat-

tenfall och kronohemman skulle man ha rätt att på bergshan-

teringen använila benämningen paras j tindustri' Så myc-

lret är visst att clen renoillade privatexploateringens talesmän har

föga av sakliga argument att hämta från vårt "äldre beprövade

beigsrattssystem". Ilela cless historia slår clem på fingrarna'

Def .rut uppbyggt på ett system av statsprivilegier' som närmast

pekar fta" pa en kommunistisk produktionsform' När detta pri-

.rilegiu.rar"r, under 1800-ta1et bröts, då begick statsmakterna ilet

tlet lfortattiga felet att befria de privilegierade från alla tlera-"

skyldigheter, *edun man bibehöll dem vicl alla deras rättigheter

till förläningarna. Därav skapades vår modärna kapitalism'

Den på detta sätt statsunclerstödda järnhanteringen upp-

ges under Gustav Yasas tid ha uppnått en kapacitet av 4 ä 6

lo*"o too tillverkat järn åriigen' Ar 1630 utfördes ej mindre äu

12'000tonochviclKarldenälvtesdödtillverkades31.000tor:r
årligen.

Antalet stångjärnsh&mmare uppges till:
1624 . ... 1?6 st.

1630 . ... 45r ,i

1695. ...550 ,'

I trots av "hjältekonungens" bemödanden att s1å allt i grus

och spillror kunde ät 1725 tillverkas inalles 41'115 ton järnvaror

for utforsel - 
landets endla exportvara på den tiden av någon

betydelse. I)en största jårnexporten gick på den tiden till Eng-

iand.
För den foljande ticlen kan några spridda uppgifter \rara av

intresse.
Tackjarnstilh'erkningen utgjorcle :

1?51-?0 64,516 ton

1?91-1800 74,752 ,'

t821-30 7',1,829 
'1
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Då produktionen av "järnmalm oeh slig" efter ingången av

1900-talet företer en hastig stigning är ilenna till-övervägantl"e

<lel beroende på Norrbottensgruvornas utnyttjande' Totalsumman

av "skräilcl ma1m" uPPgick till:
1861-65 453,487 ton

1896-1900 2.293,858 
':

1905 4,384,769

1910 5,621,208 ,'

1915 6,996,075

Beträf{ande l{orrbottengfuvofnas stora betydese för järn-

hanteringen bör man komma ihåg att staten här har gripit in

på mer an ett sätt för gruvornas exploateranile' Då ett privat-

iolag icke formådde fullgöra det åtagna banbyggandet måste

statå 1891 träda till med 61/, millioner för inköp av c1e qjorda

anläggningarna och fortsätta arbetet' Genom avtal dels den 2

;dl 1.-SOa Led Luossavaara-Kiirunavaara-bolaget och dels ge-

nom statens inträde som ägare av halva aktiekapitalet i nämnda

bolag, beslutat vid 190? å1s riksdag, har gruvindustrin i Norr-

botten faktiskt gjorts til1 en "halvsocialiserad" industri. Tör:

närvaranile finns en kungl' kommittd tiltsatt {ör prövning av

frågan om att för statens räkning helt förvärva Norrbottensgru-

.roÄu, varom det år 190? träffade avtalet innehåller vissa be-

stämmelser. att d"etta "betänkliga" steg in på socialiseringens

väg 190? togs på förslag av dåvarande statsminister Linilman

iniebar ej så litet av humor' N u skulle han spjärna mot av

alla krafterl A1ideles som hr Hedberg'

Till ytterligare belysning av det förhåltandet' att vårt "gam-

la beprövade bergsrätt.,yttt*" var en samhallelig industri må

anföris, att alla våra a1åre järnverk ursprungligen burit namnet

kronobruk.Sålundaheterdet''Kroppakronobruk'',''Ilargskro-
nobruk',,,,Avestakronobruk'',''Ludlvikakronobruk''o.S.\''
Statsegentlom och statsdrift har på detta område gammal hävd

hos oss. Det är också på cletta område en reduktion bör gripa

in, om den skall bli fiamgångsrik' Äger den tillsatta sociali-

seringsnämnden icke insikt harom, så är dess uppgift förfelad'
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T VA S L A G S OMD
L

MEN
Av JULIUS LENGVE

Det är frågan om bedömandet av den kapitalistiskt-ekono-
miska stäilningen. Om kapitalismens ekonomiska system är i
stånd att pånyttfödas. att tillfriskna, när dle sår, som kapitalis-
men 

- 
i clen största kris_den historiskt hittills har genomlevt, i

världskriget 
- 

självt tillfogat sig. redan befinner sig i tillfrisk-
nanclets stailium, och detta tillfrisknande lovar bli varaktigt, tlå
l<an proletariatet icke hoppas att kapitalismens återupplevanile or-
ganism ska kunna ödeläggas i en handvänclning, rlå måste proleta-
riatet förbereda sig på en kamp för sin tillvaro inom ilenna orga-
1isryl 

- det måste fr;lja socialdemokratiens metocler. Men om ka-
pitalismen blir mer och mer f örkommen och därigenom
störtar proletariatet, slavklassen, i ständigt större eiände, då är
det proletariatets plikt att under hård kamp utmatta rlen för-
homna ständigt svagare bourgeoisin och säncla den åt fanders ju
förr dess hellre. Detta är den målmedvetna clelens av proleta-
riatet plikt. som icke vill lata sig tillsamman med cle lata och

{örhatade förtryckarna utan som river sig loss från det mör-
clande famntaget och med en förtvivlans kraftansträngning sli-
ter sig fri och filljer de bolsjevistiska kommuniSternas exempel.

Den de1 av socialdemokratien, de oavhängiga, som ännu
pred.ikar klasskampen, förklarar att kapitalismen är i ståncl att
pånyttföc1as och tilifriskna. De förkunnar. att kapitalis-
mens återuppbygSantle ligger i proletariatets in-
tresse, de uppfordrar proletariatet till att kraftigt understödja
återuppbyggandet 

- 
de agiterar övergångsvis för "arbetsgemen-

skap", d. v. s. ekonomiskt samarbete med bourgeoisin. Vacl

är således skilinaden mellan de "oavhängiga" och den andra In-
ternationalens sociaklemokrater 

- 
mellan Kunfi och Garami,

I{ilferding och Scheidemanll. Longuet och Renaudel, mellan Bauer
och Renner? Den revolutionära.f rasenl Och tlärför
att det icke finns någon annan skillnad, kan ochså Longuet
och Renauilel. Ba.uer och Renner samarbeta i ett parti, clärför är
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ilet bara personliga och ungerska inrb politiska' men ickc prrn-

oipiella hinder som står i väggn ftlr att Kunfi' Garami och

vanczak åter kan förena sig i ett parti till- gemensam ,, aktion

inom ramen av clen just till livet ropade arbetsgemenskapen _.

ilågot som for ovrigt Emanuel Buchinger reclan rekommentlerar

i sin artikel om oavhängighetskongressen'

Båda de fortraffligt ekonomiskt.sakkunniga av ile oavhän-

giga. Otto Bauer och llilferding, bedömde med endast ett par

clagars mellanrum värlilse]<onomiens stäilning och den därpå' ba-

seracle proletårpolitiken'
Enligt otto Rnuc:r,s m0ning f inns dct redan "säkra" teckelt

pri att värlilsekonomien arbetar sig upp, och det är i proletariatets

intresse -- då socialismen icl<er lian förverkligas på ett alltför
ticligt stridi att understödja detta tillfrishnande, ty clet är

likväl battre i cle kapitalistiska l'abriherna än att omkomma av

Irrirrg-ot på gatrn.

Men Hilferilirrg menar, att rlen ekonomisha värlclskrisen på

glunrl av eutentens nuvarande politik kommer att vara länge

iinnu och att nrbetarna clär{ör måste arbeta för, att ile ekono-

rniska spörsmå1en biir lösta på basis av internationell solidaritet.

- 
ailtså ännu inom ramen av kapitalismen'

Varmed motiverar c1e sin upp-{attning' ati; kapitalismens

hris går mot sin lösning inom loppet av längre eller kortare

ticl? Hilferding motiverar icke, han bara påstår' Bauer motiverar

sitt påståencle med, att produktioncn förbättras inom enskilda pro-

duktlionsgrenar (kolen). Men just stegringen av protluktionen i
enshilda läniler (Amerika, Japan, Bngland), varilet ju som fram-

liallade en ny' väldig skärlning av den kapitalistiska krisen' som

resulterade i bristancle förmåga att köpa varorna och cn därav

löljande arbetsiöshet, prisnedsättning och en lönereiluktion som

uverträf{ade prisnedsättningen' Man kan icke sluta sig till en

forbattring av ilen ekonomiska ställningen på gruncl av en provi-

sorisk stegring av produktionen. Ilur ska man då kunna fastslå

ctt el<onomiskt s1'stems-st1'rka, sjunkanclet eller stiganilet av cless

kra{t?
Yarjeekonomisktmålmåstevaraattti}lgoclosekonsum-

tionen. Produktionen har endast betydelse i konsumtionen' I)en

sill. som man under månader fiskade upp ur Nordsjon och seilan

irastade i ilen som osäljbar, eller cle massor dv r"utten sill. som
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spelat en så stor roll i den sista tyska livsmedersskanilalen. hör
till produktionsstatistike' lil<asåväl som cret vete, som i ame-
rika som bränsle spelar en roll i veteprocluktionen, men därfiir
kan man icke påstå, att dessa "prod.ukter" betyder någon eko-
nomisk nytta. Dessa produktioner fick ingen betydelse för ko'-
sumtionen.

om vi vili"{astslå riktningen av den kapitalistiska värlclseko-
nomiens utveckiing, måste vi uppmärksamt följa stegringen och
sänkningen av konsumtionen, av förbruket.

Konsumtionen tar sig uttryck i clen stc.ra massans standarcl.
Efter krigets avslutning sjuaker den stora massans standard fort_
farancle. Detta är icke bara forhållanilet med. den meiian- och öst-
europeiska massan, som redan uirder kriget sjönk ned i ett förfa_
rande elände, det gäller också obetingat för de ledande kapitalis-
tiska staterna (amerika, England, Japan) och det ökacle .tarrd.t
har tagit sig uttrycl< i clen stäncligt växancre arbetslösheten och i
en reilucering av lönerna som övergår prisfallet. Enligt sista be-
räkningcn har antalet arbetslösa i Englancl uniler de sista vec-
korna stigit med mer än 200,000, och i amerika har ej mindre ä'
37 smältugnar blivit utsläckta. rngen ka' förneka att mass-
eländet fo.rtsätter att stiga. Hilfercling själv skilclrar masseläniiet
i cle ohl'ggligaste färgcr'.

Men 
- vacl betyd.er det ständigt stigande masseländet? Som

reilan närnnts är procluktionens huvuclsakliga mår procluktion av
c-tet mänskliga livet, ökning av rlen mänskliga rivskraften. som ger
sig uttryck i konsumtion. Det r'äsentliga, huvudfaktorn i bour_
geoisiens, kapitalismens mal<t är den oavkortade clispositione'
över den arbetande massans livskraft, över dless arbetsclugrighet.
Där{ör stiger kapitalismens makt mecl stegringen av arbetskraf-
ten hos ilen arbetancle massan och sjunker när denna siunker.
Bara en välnärcl, sunil slavklass kan betyda makt, rikeclom och
styrka för slavhållarna. En betydlig del av den välnärda eller i
sin stanilarcl stiganile slavklassen är böjd att finna sig i sitt slav-
öde. och d.etta är anledningen till att klasskampen försvagades
uncler den tid ilå kapitalismen utvecklacles.

Itrn av dc viktigaste faktorerna för stärl<andet eller {örsva-
gandet av den kapitalistiska ekonomien är just ett stegrat lug-
nanile av proletariatet, respektive proletariatets omkringgripancle
resning. dess revolutionära oro.
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När de oavhängiga och icke oavhängiga socialdemokraterna
alltså bedömer ikapitalismens världsekonomiska stalluing helt
falskt som en ställning som förbättras och uppmuntrar arbetarna
till "arbetsgemenskap", d. v. s. till meclvetet stärkancle av kapita-
lismen, så begår de ett stort fel, en stor förbrytelse.

Ifelet ligger i ett fullständigt falskt bed.ömande av världseko-
nomiens ställning, synden, clet förfäriiga förräderiet, ligger i det
stora und.erstöd som de lämnar bourgeoisien i cless strävande för
att lugna proletariatet.

Vad betyder "arbetsgemcnskapen"? Vi såg det i Tysklancl:
Noshe. Vi såg det i hela Europa: i cle ivriga strävanclena av de

regerande och regeringsdeltagancle socialclemokratiska partierna
för kapitalismens återupprättancle, bourgeoisiens stärkande-. Pro-
letariatet har icke valet mellan den kapitalistiska fabriken och
att omkomma av hunger på gatan. Ty clen kapitalistiska fabri-
ken och hungerdöden på gatan hör olosligen samman: elet kapi-
talistiska systemets oundgängliga fc;ljesiagare är hungerdöden på
gatan. mord av arbetslöshet.

Samtidigt betycler den sjunkarile kapitaiismen en sänkning
av proleta,riatets standard. P roii et a ri at e't s am I ar
iche kraf t, det f örlorar kraf t. Sociald.emkra-
tien, som lovar proletariatet en större revolutionär schwung. större
revolutionär kraft i framtiden, låter clen forefintliga revolutio-
nära kraften och schwungen tillintetgöras, låter proletaliatet sjun-
ka ned. i en sump. Det ges bara en väg: att genast ta bo.rt den
kapitalistiska {abriken och att fylla sumpen med kapitalismens
lik. Således innebär cle tvenne oliha beclömandena av världseko-
nomien två ting: förräderi eller befrielse, föruttnelse eller revo-
lul ion.

(Kamr.at Julius Lengyel var under uqgerska rådsrepublik,ens tid
dess finanskommissarie.)
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BROTTS
Av C. N. CARLESON

*

Rysk-polska freilens urulertecknande lg nrar"s.
Fr'edsdelegationens ledare: kamrat Joffe (för Sovjetryssland) och

Dombski (för polen) efter signerandet.

Vårmånaden mars har ända sedan "Arildstid', rykte om sig
att vara en orons och sensationernas tid. Brytningen melan
vinter och sommar vållar liksom e' magnetisk storm även i sin-
nen och samhäIlen. Ilr årsskiftets dvala stiger åter save' och
porlar åter blodet i r.askare takt. Det har blivit en sägenartatl
tradition att mars är farlig för tyranner.

Mars år 1921 skall icke jäva clenna tradition vacl oross.ym-
1,om beträffar. Sedan vår senaste översikt har clen av farhågor
och intriger omvärvda Londonkonferensen sl*tför.t sina förhand-
iingar. Fransk imperalism hem{örde därifrån en ny triumf, i
clet konferensen efter att ha hort de tyska ombuden utan att
fästa vidare avseende vid cleras skadesl,ånclsförslag -- man åbe-
ropade blott sina egna experter 

- 
utmvnnaclc i utfärilande av

nya dekret for Tyskland att lJ'da och utföra. Fransk nationa-

RA
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lism, som vägrar att rubba en enda bokstav i Yersaillesfördra.
get, satte sin häl på tysk nationalism, Briand dikterade beslu-
ten och återväude till Paris mecl en Ententefullmakt i fickan att
liramtvinga den första skadeståndsbetalningag till 1 naj medels
besättand,e av högra Rhenstranden.

Dylika indrivningsmedel vittna klart om styrkan i den mi-
litära anda, solm världskriget stegrat till okacl farlighet för
freilens bestånd. Utsträckt ockupation hänger överallt hotande
vicl c1e ännu flytande gränserna, och skadestånclsmetoden gent-
emot Tyskiand bildar fr;Ijaktligen eit betänkligt prejudikat för
liknande tvångsregleringar i framtiden. Londonkonfercnsen har
givit {olken klart besked. om rle reala hrafterna och motiven i
världskriget, sätter inseglet på de starka drivfjädrarna, som värk-
ligen haft betydelse. och reilucerar cle av Poincarö skildrade
cliplomatiska manövrerna i juli 1914 till blott och bart ut1ö-

sande explosioner i de stora konhurrensintressenas krutfat.
Efter kriget och frederna hopa sig beviscn {ör dcssa agensers

avgörand.e betvclelse. Sedan kriget slungat ned det tyska riket
llrån dess ekonomiska och industriella höjd, framträda ånyo han-
ilelsavunclen och marl<nadstävlan mc1lan bundsförvanterna.
Fransmännen, som se sin franc sjunka. torcle vara måttligt glada
iiver att det engelsker pund.et hållel sig bättre uppe i valiir. Av
handelspolitiska skäl hålier sig Förenta staterna på avstånd från
utmananile och marhnaclsförclärvande "sanktioner". Dess kapi-
tal håiler Europa i schack med. skuldforclringarnas tumskruv
samtidigt med att det avvaktar lugnare ticler i Tysklancl och
ytterligare konsoliclering och anpassning hos ilen ryska sovjet-
regimen; det väntar ett sådant ögonblick for att då väItra sina
varor in över cle allt behövand.e länderna mot gocl profit; det
förbereder byggandet av en stor handelsflotta, som kan bli en
farlig meiltävlare frir Englancls fraktfart. och cless påfallande mju-
ka behandling av sina gäldenärer vitfnar om att det räknar med
ett så belydande merkarililt övertag. att tlp u{oslåondo fordrin-
garnas moratorium snarare är till gagn, om cle europeiska staterna
därigcnom kunna hämta sig från sitt finansiella döbåcle och suc-
cessivt bli gocla avsättningsmarknacler för Amerikas jordbruk
och industri.

Men ännu är clen tidpunkten icke inne. Den gamla världen
befinner sig ånnu i sin självuppflakningsprocess. Där ha vi
att dae från clag anteckna slitninga,r och konflikter, som här-
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rör:a av ett intrasslat komplex av orsaker. Blott en europeisk
revolution hade kunnat föra ut ur d.en återvändsgränd, vari stora
och små makters politik kört fast och som bommas till av pro-
blem, där nationella bch ekonomiska motiv röras ihop i en hopp-
icls förvi*ing. Se btott den schlesiska gränsfrågan! Folkom-
röstningens ocleciderade utslag borde ur synpunkten av 

'ationa-litetsprincipens stänga tillämpning resultera i en nc,ggrann ut_
skiftning efter språklinjer åt Tyskland och polen av schlesiska di-
strikt, men clenna lösning skulle å andra siclan spränga isär natur-
iigt sammanhängandle ind.ustriområden. Där visa sig extrem natio-

'alism och industrialism oförenliga; om polen kunde bjuda schle-
siens kol- och textilbaroner en tryggare stälrning än det oroliga
Tyskland. skuile de utan t'ekan ha röstat porskt. schresien är en
c'lyrbar bricka i spelet. rntresserat av att hålia Tyskland kvar
i sitt svaghetstillståncl vill Frankrike gärna frånhända clet schle-
sien, och franskt kapital finner där'id sin förtlel, i dct den
tyska i'clustrin är i hog gracl beroencle av cle scriresiska kolen.
Dett är 

'isserligeir en kalkyi på l<ort sil<t riksom cren proviso-
risl<a tullgrä'se' vid Rhen, alldenstuncl ile' t},-sha inclustrie's
förlamning med t;, åtföljande uta,r.mning av befolkningen i läng_
den är {orclärvlig för fransk export till ryshrand, mcn de 1,ra'-
ska politikerna tänka blott på stu'dens bcrrov för sin svindei-
politik cl. v. s. skära profit ur reparationsarbetet i de av kriget
öclelagda områdc'a och blåsa liv i fransk industri för att få
{'ra'cen att stiga, avprässa tyskt arbete skadestånclsmirjarder cch
därmecl liöreg;'skla bönder och arbetare. att misären kan a'hjäl-
pas och välmågan ökas genom att ytterligare utpumpa griin-
rren. Det år'sålccles ett skådespel, clär dc magra nöten äta var_
andra.

Mitt i en situation, som sedan nyåret kännetecknats av den
ofta enformiga köpenskapcn om skadestå'cl och handel-qavtar.
dimper då necl som ett shyclrag den clramatiska episocl, dlär "Karl
den plotslige" plötsligt står vid sccnens ramp i bengalisk belys_
ning av en kontrarevolutionär kupp i det kaotiska llngarn.

I)är' blottas mera än en dynastikonspiration. Dct bör eriu-
ras om att i krigets senare skecle avslöjade Clemenc.eau cn hemlig
hänr'ändelse till honcm från prils Sixte av Bourbon. som pii
häjsar Karis väs'nar trevad" ^ftei en uppgörelse, en separatfred
mellarr Eirtenten och l)onaumouarkin. Czernin stod ej främ-
mancle för Habsburgs plan att lämna llohenzollern i sticket på
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Centralmakternas sjunkande skepp. i syfte att åt dynastin rädda

den österrikisk-ungerska dubbelkronan. Nar det började oia hett
från Berlin i anledning av Clemenceaus tvärhugg genom spinclel=
väven, ilrog KarI in tentaklerna. Experimentet gav emellertid
r'ätt intressanta biproclukter. Där skymtaile konturerna av en l<a-

tolsk-klerikal aktion med centrum i Vatikanen, en på.riig liga
for att rädda Habsburg. den katolska kyrkans förnämsta clynas-
tiska stad, undan en förutsecld omstörtning. Tyska katolska Cen-

terns leclare Erzberger var även inblandad i ilessa krafters spel.
Från clenna episod är det lätt ati finna trådar tiil clen teater-
kupp, som nu utspelats i Ungcrn, men soil liaft mer omfattantle
syften än blott ett prorrunciamento i Budapest. Från fursteho-
tellen i Schr,veiz gå trådar till Rom. I)e katolska furstefamii-
jerna, alla dessa av krig och revolutioner bortsopade hov. och

\ratikanen känna livligt sina intressens soliclari.tet och bilda en

centraleuropeisk monarkistliga, clär de riärsläktade Ilabsburg
och Wittelsbach, den bayerska dynastien, utgöra fiirtravcn, me-

clan det alltför utmanande, protestantisha Hohenzollern hålles
i bakgrunclen. Atskilliga dunkla punkter i händelsernas för-
Iopp {å därigenom sin förklaring. Varför är Briand, franske kon-

seijpresiclenten, som en gång rev neil statskyrkan. så försonlig'
mot Vatihanen? Varför ständig spänning mellan Bayeru och

Preussen? Varför utpekas Horthy som förstucken monarkist och

klerikal, fastän KarI nu måste awisas? \rarför blev denne ej

omeclelbart arresteracl? Varför fick tronkråvaren oantastad pas-

sera österrikiskt område? Bgendomligt slapp republikernas vaht-
hållning kan konstateras. Samma element trodde srg ha fått luft
uncler vingarna, clå de sågo'Konstantin åter iyftas upp på tro-
nen i Athen.

Om härovan antydda l<retsar utgöra stommen och drivkraf-
tcn i cn extrem europeisk clynastisk reaktionsgtupp, löper vid si-

clan av dcm en annan reaktionslinje, borgcrlig, kapitalistisk-"tle-
mokratish". Under trycket av en intcrnationell proletårish kra{t-
1'ttring skulle de båda grupperna lätt prässas samman tiil ett
encla block. Därav även framgår då nöclvändigheten av en stark
socialistisk-proletänsk front efter Tredje Interna,tionalens rikt-
i i njer.

En proletärisk front! Men en sådan är otänkbar ännu, tv
även socialismen har sina bourboner, som ingenting lart och in-
genting glomt. Vilket intryck av surögd grämelse och fariseisk
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U. S. A:s nJro presialent Harrling
efter ,sitt f,örsta ministerråri i Wa,shing.ton.

(H. ,sitter fjärde man från r,ånster.)

självbespegling får man ej av "oavhängig"-kongressen i Wicnl
"Två och en halv"-rnternationalens profeter förkunnade där
handlingens teoretiska nödvänclighet,och prahtiska uteblivande.
En adler prisade t. ex. de österrikiska arbetarna for att de cj
genomfört diktaturen, utan visat sig ',ståndaktiga" gentemot
tlylik styggelse. När nu en monarkistisk ',reparation" klappar
ii,ven på Österrikes dörr, får ju detta beröm sitt rätta värde. Rent-
av naivt klingar foljande uttala'de å konferensen: ,'I Moskva
övertar man miiitarismen, så att man älskar dem mera, som låta
kommenilera sig än oss uppriktiga (ll) revolutionära,,. yttrandet
är något dunkelt, men syftar tydiigen på kapitiet om cle 21
teserna. Är icke denna mellansorts-international fullständigt
overfl<;dig? Man är frestad att ge högersocialisten Macdonalcl
rätt, när han frågar: "varföl e' två-och-en-halv-Tnternationar.
när det finns en 2:dra International?" Om clen nu finnsl I alla,
fall är adler-Ledebours skapelse en hybricl, en ofruktsam mul-
å,sna, men pratsiul< är den som Ledebour.

På sådana vägar samlas icke världsproletariatet. Iltspräne-
ningen av högerelemente' fortsätter samticligt med att ,i"n ,.rrn
högersocialismen sjunker allt djupare in i borgerlighetens sköte.
"Freiheit" har befunnit sig helt på reaktionssiclan gentemot ar-
betsiöshetsaktionen i r}-skla'cl. allt som går åt vänster om Hir-
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ferdings och Breitscheids linjal för proletariatets framkrypande
förkastas som "putschism". På konferens i Southport har ,'In-
dependent Labour Party" blankt förl<astat Mosl<vateserna med
li21 röster mot 97; minoriteten måste separera. Detta kort före
.tlen nya, väldiga kraftmätningen mellan de engelska arbetarna
och gruvkapitaiisterna. Belgiska högersoeialistiska ministrar
'delta i beslut att sända "sanktions"-trupper till Rhen, medan de
{ranska kommunisterna och även engelska arbetargrupper pro-
testera mot "sanktionerna". Allt djupare och bredare blir alltså
klyftan mellan nvkommunistiska partier och s a m t I i g a partier
och grupper, som i brokig blandning valifärda till det socialpa-
triotiska .J.erusalem, till principernas "heliga grav".

Sönclringens skådespel inom den proletäriska väriden mild-
ras likväi av andra intryck från dcn stora kraftmätning ute i
samhällena, varav de inre striderna bero. , .:.

Sovjetrysslands poiitik, motvikten mot en lyckligtvis ej
lärrgre så fast som förr sammankittacl Ententeimperalism, står
ailtjämt i förgrunden och avlägger nya prov på både fasthet och
smiclighet. Ett nytt kontrarevolutionärt aniopp har tiilbakavi-
.sats. Kronstadtrevolten, iscensatt med {ranska pängar, år avveck-
lacl. I)en var ett rent okynnesstrecl< mitt .i en tingens utveck-
ling. som öppnar dörren mellan östern och västern. Det rysk;
engelska handelsförclraget. för vars avslutning Bngland slutli-
gen med hänsyn till sin konkurrens mcd Amerika måste vara i
hrig grad intresserat, innebär en avgöranale föränclring i hela det
curopeiska iäget. Avtaiet är tvivelsutan en kompromiss i de öm-
sesidiga förpliktelserna rörancle förfoganderätten över foncler och
egenilom. Rådsrepubliken avstår från anspråk på forna ryska
regeringars tillgåugar i England. medan en motsvarande bestäm-
melse stipuleras rörande brittiska regeringens egenclom i Ryss-
land; "i princip" erkännes ersättningsskyidighet gentemot pri-
vatleverantö'rer tili Ryssland. Kompromisser sal<na ju symme-
trisk skonhet, de bukta fram över ett minimum av fasta {öresat-
ser. men frågan är om icke avtalet, clär en kommunistisk re-
publik tvungit värlclens största kapitaliststat till förhandling,
bjuder rådsrepubliken större favör, när det ses i samband meil
andra samtidiga sovjetdiplomatiens triumfer. Avtalets värde be-
l;rses av den {örargelse, som det våIlat i Frankrike. Ilriand
sökte sätta krokben för överensl<ommciscn genom att hindra un-
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clertecknancle före 1 maj 
- 

ett motstånd, som har karaktälen av
en 1om gesl.

Rysslands långvariga isolering befinner sig nu i sista sta-
diet. Italien säncler handelsdelegation till Moskva. I norr, väs-

ter och söder öppnas förbinclelserna. I Polen tvingas den fran-
ska imperalismen a,tt släppa sitt tag; polsk-ryska freden. avslu-

tacl på för Polen generösa villkor. befriar polska republiken från
tsarskulclerna och lämnar den 30 miljoncr guldrubel, som kunna
evalueras som gruhdplåt och fcjrskott för rysh-polsk handel. En
praktisk och affärsskicklig kommunism. som ännu för ett halvår
seclan var varg i veum, föreslår Förenta staterna reguliära han-

'delsförbindelser, som Harding, trustrepublikanernas presidcnt.
sannolikt icke vill avboja. "Business" blir åter lösen gentemot

ilen i sin krigs- 'och blockaclutarmning likväl rika östern.

Det rysk-engelska handclsavtalet åtföijes emellertic'l åv en

del andra fcirskjutningar i läget, vilkas värkningar ännu äro obe-

räkneliga. Ententens näsa förbi sluter Moskva fred med Tur-
l<iet. Batum blir frihamn, T{onstantinopei bevaras åt Turkiet
och om Bosporen' skola strandfolken träffa överenskommelse.
Trakter, som i långliga tider varit stormaktsintrigernas fc;r flrc-
,tlen farligaste stormcentrum. unclandlragas Ententens bestämman-

c1e viija. Ilärilen, varifrån världskriget först flammade upp, 1äg-

ges under en östlig i stället för västlig kontroll. Sovjetrepub-

- Iiken följer därvid en traditionell rysk väg, men orientfiågans
lösning sker nu efter nya principer om ömsesidighet och fritt'
{redligt avtal; de militära och mullvadsdiplornatiska metoclerna

ha försvunnit. Yad skall Bngland säga därom, sedan det i clet

1ängsta sökt förhinclra {reden mellan Ryssland och Turkiet?

INn annan forskjutning gäller rådsrepubiikens nya metod

för behandiing av agrarfrågan. I;enin beträder där - 
efter

.den inre försvarskampens provisorium klart "marxistisk"
väg. Biektroteknik fc;r kollektivt jordbruk betyder en socialise-

rilg, som övervinner "kulakerna", storbönderna, det egoistiska

agralelement. som står kvar, sedlan godsägarna 'exproprierats'
"Fri lokal varuomsättning" och kooperation samt beskattning in
latura avlöscr tvångsrekvisitionerna - 

allt vittnande om att
trygghetens ticler äro i annalkande, att farorna äro {örbi' En

rationell socialisering begynner på mer norma,la förhållandens

,plan.
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En skärande kontrast tili denna utjåmnings- och konsoli-
cieringsprocess i Ryssland bildar då ilepressionen i TJ'skland och
I'rankrike och det brittiska handeis- och industrisamhällets just
nu i den proletära "trippelalliansens" sträjkaktion framträdande
sönderslitenhet. fnför snart förestående parlamentsval och inför
en hotande allmän sträjk j cle förnämsta engelska arbetsbran-
scherna står Lloyd George .på det vinglande planet. Mellan en
överklass, för att citera Bernarcl Shaw, som vill plundra tyskar-
ne, och de arbetslösa, som ej få arbete tack vare Ententens Tysk-
land ålagcla prestationsplikt för krigsskadestånclets fullgörancle.
Äro ej Lloyd Georges och hans hoppande regims clagar snart
räknade? Sedan regeringskontrollen över gruvor och industri
upphört, fordra arbetarne statsmaktens ingripande rrtot bolagen.
som str"eta emot likformiga löner i alla arbetsgrenar.

I)et ljusnar i öster '..'i det övriga Europa råder kronisk
ba,nkruttism. Börjar där nu på allvar den sociala kraftmätnin-
gen?

Hur Kronstailt-mytcrict kväv{es.
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CULD
Av ALFONS COL

o
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Man kan säga, att den ryska revolutionen bOrjade år 18g?.
Man kan'gå längre tilibaka. det vet jag mycket väI. Men 18g?
tycks mig vara ett märkesår, ett år, då kampen blev synlig in-
för allas ögon. Visserligen ännu icke den pro,Ietära kampen, den
öppna proletära kampen mot den ryska imperialismen och kapi-
talismen, utan kampen mellan de båda stora kulturekonomiska
partierna:, å..ena sidan industrialiserings- och finansicringspar-
tiet med orient'brireg mot Yästeuropa, å andra sdan det ekono-
miska nationaliseringspartiet, so,rn på sitt program hade ett bättre
utnyttjande av det egna landets krafter och rikedomar. Är 18g3
blev lMitte finansminister, år 189? inforde han tullen på guld.'Wittes grundprogram var: utnyttjande av den europeiska finan-
sieringskraften for up,pdrivande av alen rysha industrien och det
ryska lantbruket. Även han ville, mer än hittills var gjort. be-
gagna nationens egna krafter. men hans metod stod dock i stricl
mot cle rationella, nationellt politiska metoder, som motpartiet
ville låta komma till användning. Hans metod betydde ett kapi-
talimperialistisht fjärmande från den rent nationella intressesfä-
ren. Har låg huvudorsaken till konflikten.

Hans viktigaste recept var guld, guldmyntfot, guldcentraii-
sation. Guld betecknar i den modärna ekonomiska utvecklingen
striden mellan statl och landsbygd, striden mellan dess egen givna
intressesfär och nationell intressesfär, gulcl betecknar kapitalis-
tisk rentabilitetspolitik. Den från England kommancle penning-
ekonomin. d. v. s. guldmyntsekonomin, var icke blott en anti-
agrarisk ekonomi, utan också en antinationell industriekonomi.
Guldet sökte sig till marknaclsplatserna och i minclre grad till
produktienskällorna. Guldmyntsekonomins sönderfallande, må-
hända tillintetgörelse genom kriget. bctyder. liksom krig över
huvud taget, ett återr'ändande till en de nationella tillgångarnas
ekonomi'.

, Man måste göra det medgivandet åt Witte och Kokovlsov.
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att de i viss mån tvangs tili antinationell gulclniyntsekonomi, ett
tvång, som hade sin grund i den europeiska politiken och dess
konsteliatic'ner av månglaldiga a.l Iianser'. Ett tvång, som föror-
sakades av heia den kapitalistiska omsättningenstenilenscn, av
den. europeiska ekonomins handels- och varuteddenser. Denna
guldmyrrtspoliti.k var å cna sidarr en på det irrtcrnationella kapi-
talet och dess kreditberedskap inriktad firähspolitik, å anilra
siclan en mot det internationeila llinansieringskapitalet riktad.
skyddstullspolitik. I varje fall saknade denna guldmyntspolitik
organiskt sammanhang. Det raska uppdrivandet av, ,eir storkapi-
talistisk industri betydde icke blott försummanclet av ilen redan
{örhandenvarancle intressesfären, det betyclcle också d,et allt snab-
bare utarmandet av bönderna, llysslands urkr:aft. l .Ty finansie-
ringen västerilrån måste betalas och betalacles m€d,export av
irkerbrukets alster på bekostnad av bönilernas levnadsstandard
och kraft. Häri åstadkom förbättringarna, kreditåtgärilerna och
andra dylika stimulerancle försök, icke mycken ändring till lant-
brukets förmån. Jeropkin beräknacle sammanlagda värdet av det
ryska lantbrukets produktion år 1913 till 9 mi'lliariler rubel. Med
clessa 9 milliarder skulle fc;da, klader, kreatursfocler, utsäde be-
talas Iör 95 millioner dessjatiner såväl som avgifterna till in-
dustri och stat. Det ryska lantbruket betaiade endast för indu-
striella prod.ukter clen lilla nätta summan &v nästan 1,7 milliar-
cler rubel årligen. Härav kom d.et sig, att bontlen måste säIja
sin kra{t. Rysslands bondekraft gick huvudsakligen tiil utlan-
e1et. Resuitatet blev en industri utan organiskt sammanhang, en
transportekonomi utan organiskt sammanhang. Den .ryska bud-
getcn prässades liärigenom till krampaktiga anstrångningar och
transaktioner: skyddstuilspolitik ooh brännvinsmonopol. Utåt
lyste dessa transaktioner under namn av guldbudget med det
iiolossala beloppet av 3rf, milliarder rubel. Irrån 1892 till 1910
steg Rysslands rågexport fr'ån 12 millioner, pud tiil över 40 mil-
lionel pud, uncler det att skördeavkastningen sjonk från 46 tiII
.t3 pucl pr dessjatin. Denna oerhörda missproportion karaktäriserar
ohålibarheten av Wittes industr.ipolitik, ohåIlbarheten av Ryss-
lands mot Västeuropa orienteraile guklmyntspolitik.

Rysslands s. k. guldmyntfot, d. v. s. hopandet av guld i
statsbairk och riksräntekammare, var icke en myntfot, siadd. i
tillväxt, utan en stoppad myntfot. Den var överhuvudtaget icke
eri guldmvntfot utan en guldcentralisering, ctt förföriskt upp-
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staplancle av guld...rr)et, var ett försök att utvidga och befästaRysslancls kreclit utomlalds. I)etta försök lyckades också _ till' Rysslancls stora skada' -witte 
och Kokovtsov placerade sina .lån,varvid förhoppningar om politiskt förbuncl, anjslan för krig, jäk_

tancle efter provisiorr. och brist på förutseendellatpt" dr*. Bod-geten vilade icke på,fast grundvar. Detta var-eti tei. Ett fer,som visserligen förorsakades e'er måhända framtvangs av denkapitalimperialistiska utveckli'gen med d.ess rustningirav, mendock g!! huvudfel, ekonomiskt sett. I en tid, då handels_ ochr'äntabilitetskapitalets övermättnad reda,r förkunnade slutet påden hittilisvarandc perioden av oorganisk finansiering, börjadeRyssland att 'betjäna sig av de utdomda finansieringsmet.derna.
Det var självklart, att en förändring i det socialpsykologiska

tillståndet skulle briva följden av denna poritik. Den ryska hern-siöjde', det ryska hantverket fordrade en uppgörelse. \rid clen tid-punkt, då en rysk., handelsl<ammare opp.åitäa.. I pu"l., g;ora"
hantverksorganisationerna förberedelser till anfalr. Detta är be-loeknande: upprältandet av en rysk handelskammare i paris un_gefär samtidigt som, d.et ryska hantverkets fordran på uppgörelse.
I{u, ,lacle man märke till cle första utvecklingsl"å"kr.^oJac ochovädersbebådande arbetarrörerserna. Hatet mot krämarancran
växte, exploderade' 'Ilngefär seclan år 1900 har clen fabriksarbe-
tande befolkningen ej mer l<unnat hållas i styr. Bondeorolighe_
ter, framkallade av hungersnöd, skakade landet och bragte oreda
och förvirring i lantbruksproduktionen. Den stora ;ord.g-uodo-".,kom alltmer .bort från sina produktionsplikter. Agraneforrnen,
som blev ouvertyren till en ny träldom, en kapitalistisk träldom.ett pänningslaveri, 

'ämligen kulakernas*, huå" riktat adeln ochgjort den obenägen for produktion. Tide' var kommen för mobi_
Jiseringen av d.et fasta kapitalet. på samma gång var det en dencorganiska industrialiseringens tid, tiden iot a.- socialp*ytolo-
giska omvandlingen. Det var tiden för nödfa'sutvandringån tiliSibirien, tiden fcir de fruktansvärda pogromerna (Kisjinev, april
1903), tiden för de frul<'ösu ,ufor,,'**, för studentkompiotte"_
tra, för strejkerna och för det ryska proletariatets begJr'nnanc]e
revolutionära organiserancle. Rysslands sociala psyke ä, ,",luo
stac'ld i jäsning.

I sammanhang 
'rer'r 

dcrlllir .rn'a'clrirrg *1r.rriit der r.r.sk-.iap,r._

" l-iulak - jordockrare.
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ska kriget. l)ct var ett i<apit:rii:nirt:r,al i:il.islit nödfalls- och ex-

i.ransionshlig. Dc borger)iga oppositioneilr klaltcrua ford.r'aile nu
mildring av självhärstrrarprincipen genorii err foli<rrllrcsentation;
proletrariatets massrörelse tog nu sin början, först med ekonomi-
ska, sedan med politiska fordringar. Brännpunkten av dessa till-
dragelser var Petersburgarbetarnas januaridemonstration frarnför
Vinterpalatset (1905) och proletariatets brutala nedskjutande
med kartescher. Trepov utrustades meil fuJlmakter för diktatur,
tsaren upprnanade alla "välsinnade" till endräkt mot yttre och

iure fiender, cluman trädde tillsamman. och Partiet för folkfrihet
tillstätlde tsaren cle bekanta agrarliordringarna (uppd.eJnrrri rLv

clomäncrna och de stora jordagodsen till förmån för bönilema.).
I)essa {'orclringar var cletsamma som en tillspetsning och en pre-
ciserirrg av i.ampen mellan Rysslands ekonomiska källkra{ter: ri
,ena siclau och å den andra ilen oorganiska. kapitaiimperielistiska
inchistri- och finauspoiitiken. Man kan ickc rätt bedöma d:'n
ryska revoutionen, om mArl icke är på det kiara metl innebörden
i denna kamp.

Korteligen sagt: det revolutionära inclustriproletariatet var
resultatet av clen vanvettiga guldmyntfotspolitiken. av lÄ/ittes och

Kokovtsovs abrupta guldmyntspolitik, sedd rnot bakgrunden av

€n Iör:egåencle ticls folitik; och agrarliorclringarna var likaledes
uttrycket för en rörelse. som ville tillgodose landets naturrike-
tlomar. Fciljaktligen var R5'sslanrls ckonomiska revolution för-
beredd. Industriproletariatet såväl som bönderna var utarmade
genom ett allt for kraftigt gynnande av stäclernas industri och

genom kapitalimperialismens motvilja för landsbygclen. Detta
svåra fel, som visserligen var ett den privatekonomiska utveck-
Iingens fel. kunde icke gottgöras genom beviljande av s. k' folk-
rättigheter, genom lagstiftniug om arbetaresk5'dd, genom otill-
räckliga agrarreformer o. tl. Proletariatets ehonomiska elände

hade redan satt så stark fart i den socialpsykiska utvecklingen,
att den första revolutionen nödvändigt måste följas av starkare
rovolutionära rörciser.

Naturligtvis fanns också symptomerna på en spehulativ ut-
Teckling: börsagiotage, ockerräntor, o. d. Profithajarna blev feta

genom denna organiska finanspolitik' Ju större utarmningen hlev

inom d.et till växelvandring (lantbruk-industri' och tillbaka
igen) tvungna proletariatet, clesto fetare blev finansens profit-
hajar.
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trfter r.yskljapanska kriget. ungefär år 190?, avbröts denhögkonjunkturelra.utvecklingä av ett stillcstånd. omsättnings-krisen var av sådan b.ty.r.J'J, utt t. .*. den ryska textirindu.stri' knappt fann någon marknad. Många t"ö;;;;ar utanarbete. Efter I908 gick feberkurvan (:högkonjunkturen) åter ihöjden' så snabbt steg de', att den ryska produktionen lämnacreslångt efter och icke" fc;11åclcle "nnr"ii.'ä.";* ."- :tlira.. pede'samma' Recran år 1g10 må#ä "Ry..iund 
importera 

'ngefär10 millioner pucl tac*järn. rncrustriariseringen tog alrt mindrehän tiil randcts naturliga rikecromar och brev alrtmera beroendea,v 
'tanclet, d. r,. s. den blev alltmera kapitalimperi.ll.tl.f..
Rcdan år 1912-gick Rysslands ekono_i _u.l snabba stegmot cn l<atastrof. De huvuclsakliga_ svårigheterna uppstod påbränslematerialets och transportrra..?äut. områclen. Iltviclgni'gena"v industrin var stadcl i så snabb gutopp, att bränsleproduktionenej kunde hinna, med, och behovet ar, *.talt kuncle "j d.i;;;;när täckas av landets produktionsmöjligheter. no" 

""r;. ä, ,ra*t.behovet av brä'srematerial *.a al*;n.tone 6 procent. överalrtlnd ma n av kolbrist. järnLrist och f .rn.po.r f.;r.ink^,'"* "Ilnder detta hejdlösa uppjagancle av inclustrini i synnerhctmetaliindusirin' hade a." .u-ttTga kolprocloktio'en stigit från1,4 milliarder pud under år rgti t,U lrlutt t,6 Jrri".ä.. n"aunder fu rg72' r)e' snabba industrialiseri'gen hade överberast-ning av trarsportr'ägarna tilr följd. stenkoren var allticr på efter-kälke'' Ett behov av 
.1,7 

m'liaräer poa oonnt.-hol under år 1913stod emot en transport ao, 1.5 miiliarder pucl. Det ryska handels_ministeriet måste clärför väck" ri".l"ä"- tut{'ri import av sten-kol.for stats- och privatbanornu. b.fror,. En lag a' de' 4 juli1913 t'rät denna import under ett års ticl. Från 1gI1 ti'1913steg Rysslands totalimpcrt ur, ,t.rrl.ol fuän 27b _illioner pudtill 468 millio'er p'd, eller frå'ett värde av 33 tili över ?bmillioner rubel. trntigt clen tyska siatistiken je,re.erud" Tysk_land under år 1g1l ungefär ?g millioner pud och under år 1918över 128 millioner pucl stenkol till Ryssland. flf fof:i 1,, a.,.prissegringspolitik. som bedrev. n., .r.i ryska kolsyndikatet pro_dugol'-ställde sig tiil srut rekvisitionio u'r, ungurrka och franskakol billigare för petersburgs metalrindustri än rekvisitionen a'Donets-kol' f)en rvska ind*ustrirr 
".h li" ryska järrir-ägarna rå-kade därför i eu färlig antagonism t'i .i,t eget lands kolindu_stri: höga {orclringar på levirarrs, "i;;" anbud för produkten.



178
1921

under ett krig komme denna motsatsställning med nödvänilighet
att skärpas till kris. Regeringen sökte fiirgäves utjämna miss-
{örhållandet genom sänkning av fraktkostnaderna. ben politik,
man nu förde, var just icke inriktad på tillgodogörandet u,, larr_
dets egna naturtillgångar, utan det var fastmera en hänsynsrös
och ensidig rustnings- och rentabilitetspolitik

Även järnbehovet överskred betydligt produktionen. Från
l?1 millioner pucl under år 1908 hade produlitio.ren av järnmalm
stigit tiil 295 miilioner pud under år 1g1B; produktionen av
halvfabrikat från i runt tal l?b millioner pud upp tiil 81? mil-
lioner pud; produktionen av {ardiga järn- och stålvaror från 14g
millioner pud till 262 millioner pud. Men detta räckte icke till
på långa vägar. Är 1g11 antogs en lag, som tillät importen av
.tlänclsk jä,rnmalm mecl minskade tuilsatser. visserligen utnytt-
jades den'a tillåteise mycket hraftigt, men likväl minskacles icke
järnbristen. Hyttorna och valsverken levcreracre sedan lång tict
icke ens till de överenskomna terminerna. r sl'tet av år 1913
inlät sig järnmalmsleverantörerna icl<e rängre på fasta leverans-
terminer. Privatbanorna erhöll en stor del av sitt material först
efter en försbning av ? månailer. uncler år 1918 nästan blott
halften av cle beställda järnvägssr<enorna. Äve statsbanorna kra-
gade över, att man drog 't på tiden med leveranser.na. visser-
ligen rådcle det högkonjunktur för den rJ,ska järn_ och stålindu_
strin, men denna högkonjuktur var en sjukdom av oförenliga
motsättni'gar liksom högko'junhturen inom stenkolsinclustrin.
lndustrialiseringsfebern hade kastat Rysslancls metallurgiska in-
dustri in i en mycket farlig situation.

i\fecl en sådan motsägelse kunde natrirtigtvis cret ryska varu-

'tbSrtsspl6flemet icke lösas. Man vill göra landets egna natur-
ril<ed'mar tillgängtiga men gick meil sina storartacle järnvägs-
planer långt över möjligheterna för dessa naturrikedomars till-
godo.qörancle. Man ville byggu ett antal strategiska ba;nor; men
ilen egna materialproclul<tionens tröga tempo fördröjde byggan-
det. Ett jättelikt järnba,neprogram hade utarbetats. r norra Ryss-
land, i nordväsra Ryssland, i syclvästra och söclra R)rsslancl, i
meliersta Ryssiancl, i Kaukas's. i sibirien och centra,iasien skulle
nya spår läggas eiler gamla spår utvidgas eller förstärkas. Men
ännu hade man,icke ens tillräckligt meil brukbara lokomotiv på
de gama järnvägarna. och vid clessa rådde en {ruktansvärcl oreda
i materialförvaltningerl, som först måste avskaffas. innan man
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kunde tänka på att bygga nya järnvägar. Uiländska Iån och i
förväg anlitade utgiftsposter i butrgeten, sådant harle man till-
räckligt av? men vad som fattades, var kraft och skynilsamhet.

Såsom en foijd av sitt imperialistiska ut'iclgningsbehov hade
Ryssland mer och mer gjort uflandet til sin ekonomiska kolo-
'nisatsr i stället för att.'sJrstematiskt oeh rnerl egna medel, med
förnuftigt hänsynstaganard till sina egna möjligheter och avstånd
själv skapa sig rikedomar. Ju snabbare erenna utvecklingsprocess
gick, desto förr måste Rysslands politik utmynna i lrlg och
levolution.

Är efter år blev det allt tydligare, att Ryslanrls r,älcliga eko_
nomiska problem icke kunde rösas på detta sätt och med sådana
metoiler' Penningspekulationen, bankerna, börsen frodacres vis-
scrligen, men Rysslancls verkliga produktivkraft, inclustriproleta-
riatet och bönclerna, stod och stampade på samma flack. Det driv-
husmässiga uppsvinget skedcle på bekostnad icke brott av Ryss-
lands naturliga, ekonomiska organism utan också på bekost'ad
av ile' levancle arbetskraften. Kriget kunde brott skärpa denna
llörväncla situa,tion, måste påshyncla den sociarpsykologiska fr;r-
vandlingen och nödvändiggöra en revolutionär explosion.

Ser man utvecklingen, sådan clen här framställes, så var
revolutionen en naturnödvändig foljd av den ryska ekonomins
fullständiga brist på organiskt sammanhang. Denna a'orga'itet
fordrade och framtvingade revolutionen för räddandet av eko'o-
min och förberedde den socialpsykologiskt {ör detta änclamål i
samma mån, som clen blev ahut,

Någon tid före kriget utarbetades tsarens finansprogram, som
var ett kamporgan mot finansieringen från \rästeuropa, mot
gulclmyntspolitiken, mot wittes och Kokovtsovs kreditmetoder.
Det var en sorts nationaliseringsprogram, men emedan det var
ett partiprogram, så blev clet ett nationalistiskt naionaliserings-
program. I alla händelser var clet ett program, framtvingat av
fr'ktan, och som bevisacle grundfalskheten a,v den hittills följda
ekonomiska politiken. Man svärmade för detta program, man
hälsade det såsom en frontförändring, såsom en helomvändning
hån mot ett lyckligare rike.

Det foljde clumaförhancllingar mot varuspekuratio'en. an-
grepp på börsagiotaget i Petersburg och försök att göra clet pen_
ninggivande Buropa förtroget med frontförändringen och försona
clet mecl densamma. Men det var för sent: ekonomi's anorga-
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nitet, intrasslingen i det internationella kreditsystemet, det ,pen-
ningekonomiska beroendet, drivkraften hos de företagnå rustnin-
garna och sist, men icke minst, faran av en proletär massexplo-
sion 

- alt detta var faktorer, som mecl oemotståndiig kraft
framkaliacle kriget. Jag vilt icke här företaga någon unclersök-
ning av orsakerna till kriget, utan blott en undersökning av or-
sakerna till den ekonomiska katastrofen. Även om kriget icke
kommit emellan, skulle Ryssland ha upplevat en ny revolution.
Kanske senare. Kriget var måhända en påskyndare av revolu-
tionen, men en orsak till revolutionen var det icke. Det var.
omöjligt att på evolutionens väg bringa ordning i Rysslands eho-
nomi uncler all. denna nöd. under alla dessa mol säl1ningr:'.

i

I
l
i
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LITTERATUR OCH
Av ANDOR GABOR

181

REVOLUTION

,lt
\*-.

*}-å-"

f Norilfrankrike.

- De tycks viljn egkupsra hela vår by.
- Ja,, de är ihär med ett krigskors!

(L'O,euvr,e, Paris.)

Litteraturen och revolutionen _ jag tror ej. att rlenn4 fråga,J'rågan om litteraturen under ocrr efter revorutionen, kan rösasteoretiskt' Men om man studerar exemplen 
- 

och sådana finnsredan 
- kommer man tili slutsatser, om inte positiva så docknegativa' så kan den ungerska ritteraturen under revor'tionen,

okänd till'största del av uilandet, ge oss en cler n){tiga iärdomar.
Man kan konstatera, att ilen ungerska litteraturens utvecl<-Iingslinje avbröts clen 21 mars 191g, clen dag clå rådsrepubliken

proklamcrades. Det vore rirra nai't som ofruktsamt att sör<a av-gtira, huruvicla denna rinje befa'n sig på uppåtgående elier necråt-gåentlc. Det är svårt att becröma.,a.Jeiav en konstnärlig ciler rit-
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terår skapelse, t. o. m. e{ter tiotal av år, så mycket mer som cle

normer, efter vilka man mäter dessa värden, ändras mecl åren.

Måtten r.äxlar t. o. m. ifråga om ile gamla litterära epokerna
före, under och efter den sociala revolutionen. Vi kan bara fatta
karaktären av den gamla och den samtida litteraturen. Endast
politikerna har rlen tillräckliga djärvheten att förutsäga den litte-
raturs karaktär, som ko.mmer efter brytningen. Vi äger verk-
ligen inte ännu teoretihern för det kommunistiska samhällets lit-
teratur. Det gör ingenting, den gamla litteraturen hade mycken
teori, men ingen som man kuncle godta utan stark reservation.
Ja, vi har sett rya teorier om clen gamla litteraturen, som för-
nuft och minsta sakkunskap måste avböja. Det är därför bara
mycket troligt, att vi efter den sociala revolutionen kommer att
få den nya segrande iitteraturen utan att ha motsvarande teori.
Litteraturel själv hommer att finnas därfor att samhällets liv
producerar den utan att söka cless teoretiska grundvalar. Därför
är varje ansträngning värdelös, som i st. f. att göra litteratur gör
definitioner på former och tendenser för det kommande samhäl-
lcts iiiierära verk.

Om vi talar om teorier beträffandc ilen nya litteraturen i
en ny värld, får vi inte glömma att vi i själva verhet icke kän-
ner den definitiva teo.rien för det kommunistiska samhället, efter-
som detta inte existerar ännu annat än i sina förbereclelscr. Sjal-
va Marx. som med sitt geni upptäckte kapitalismens lagar och

de lagar, enligt vilka den nya sociala ordningen kommer att
efterträda denna. kunde el1er ville inte förutsäga de cletalierade
formerna för den nya ordningen. Han bekymracle sig inte om

utopier. Ilan förutsade enclast den proletära cliktaturcrl som na-

turlig avlösare av den borgerliga. Men clen grundläggande for-
men för det revolutionära samhä1let, råclssStstemet, clet har re-

volutionen själv s}<apat. Det var också en sak som man ej kuncle
'avgöra i Iörväg,

Det är end.ast en sali som förefaller oss absolut klar. Det är,

att rlet mänskliga livets former i clet nya samhället kommer att
skilja sig mycket från de nuvarande. Se på Rysslancl och Ungern.
Och detta lcommer att utöva sin oundvil<iiga verkan även på den

iitterära produktionen.

f den sociala revolutionens al<tiva ögonblick, clå samhallet
påsserar ijver i en n;r []nss'hand och övergår till nya sociala livs-
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fiormer, förklarar sig proilucenterna av den samtida litteraturen,
den levande litterära uppsättningen, bankrutt. Egenclomligt 

-de ville kanske gärna skriva för det nya samhäIlet, liksom de
skrev för sina kapitalistiska förläggare och redaktörer, men det
går intc. Bfter några lika naiva som falska försök och experi-
ment tiger de. De vet inte, hur de ska bära sig åt. Vad de har
givit förut, det var den gamla epokens ideoiogi. De tillhör själva
den forgångna epoken. Det ile nu försökte sig på var inte ileras
sak, clet blev artificiellt och därfc;r inte konst.

For att ta det mest närliggande exemplet: ilen första un-
gerska revolutionen (Karoiyi-systemet, som i hög grad liknadle Ke-
renskijs) öppnade munnen på de borgerliga ungerska skribenterna.
De trivdes i det pittoreska kaos, clär vem som helst kunde spela
vilken roll han ville. Men proletariatets diktatur tystade detta
larm. Förvisso, våra litterära visaile mycken god vilja till ar-
bete: man hacle mycket brått att få ut förskott hos Litterära pro-
duktionsrådet, men arbetena blev aldrig skrivna. Och om sovjetre-
gimen ännu existerat i llngern, så skulle förvisso ej clen nya
l.idens litteratur skapats av den gamla regimens folk. eller t5rd-
ligare uttryckt: i den nya litterära världen skulle ej stannat kvar
a,nnat än några få (fr;relöparna) och dle "n;ra".

Men man vet heller inte, om denna nya litteratur hade varit
acccptabel {ör clen nya klass som kommit tilt makten. Ack,
vi vet intet. och även detta intet är mycket komplicerat. Den
fråmste litterärc förelöparen till den ungerska sociala revolutionen
rar Andrd Ady, och jag tror inte. att, frånsett några dikter skriv-
na direkt för arbetarna, hans pocsi skulle varit begriplig för
massan. Det var de kultiveracle av kapitalistklassen som bäst
uppskattade clenne store revolutionäre diktare. Jag vill inte tala
om den "aktivistiska" rörelse, som presenteracle sig som den nya
epokens litterära och konstnärliga uttrysk och inför vilken clen
{rigjorde mannen av folket står gapande i oförstånd och inte vet
vacl han ska göra med dess producenter. Men vid sidan av dessa.
som inte har något alls gemensamt mecl revolutionens sak och inte
alls försöker lägga sig i den. finns clet en grupp författare, som
också haft sin lilla andei i förberedandet av det revolutionära
sinnelaget. Men det var mot deras vilja och då de såg, att revolu-
tionen inte gav clem dö väntacle tautiämerna. avstängde cle sig och
saboleradt- sitt ogel arbetc.



1921,

f,itteraturen t)'stnade alltså, liksom clen kommer att bli stum
iiverallt där revolutioncns storm svepel {ram. Och kommer att
förbli stum tills rcvolutionen är färdig cch har skapat sin egen
litleralur.

.Den gamla littcratriren är alltså dodsdomd gcnom clen sociala
revoltrtionen. Det är ingenting att göra, är'en om man ville för-
sijka rädcla c1e verkliga värilen den äger. I)en nya litteraturen
låter inte skapa sig genom några artificiella procedurer. Såclana

behiivs förresten cj. Den komrncr att stiga fram så snart dess tid
är innc.

lmproviscrat agitation:rnöte uniler engelska kolstrejken.
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REKcB

O. W. Kuusinen.

O. W. l{uusinen: Ehononiska begrepp.
En ]ucka i den nutida .svenska ritteratur.en rrar brivit fyllci g.enom

denna iilla bok, som utgör en kortfattad kurs i marxismens ekonomiskatbori. Författaren, kamrat Kuusinen, är ju känd i Sverge genom sinsjälvkritik av den finlänilska revolutionen.
I föreliggande bok om vissa ekonomiska begr.epp har Kuusinen,

koncentrerat och populärt, lyckats ge ,en ,frarnstallning av rhuvuddrag.eni Marx' ekonomiska rä'ra. Boke' isyftår egenfligen till att utgöra ,en ,hjäIp-
reda vid de första försöken att komma in i marxismens teori. !.ram-
stäIlningen är byggd Jrämst på Mårx, egna arbeten men också på senar,c
marxistiska forskar'es studier. som studiehandbok iör partiets aftonkur-
ser och partiskolor ågnar sig denna bok utomordeniligt.

Frörfattaren g'er först e' {ramsläilning av Marx, inclerning av ka-pital'et och klargör innebörden hårav genom några ,enkia e"emlper, so-
samtiiligt tjänar till att illustrera den borgerliga nationalekonomiens för-
sök att undanskymma rnervårdet. I kapiflet om mervärdet och iless upp-konst bemötes först en rnassa .borgerligt falska förklaringar, varef,ter
itgåenile analyseras och ställes mot varandra Ricardos och Marx, Iära om
mervärdet. De praktiska exemp,el, som här anföres, lönar det sig m.er
än vål att personligen själv genomräkna ocJr jåmföra för att vinrra- klar-
het i denna sri viktiga fråga.

Dårefter övergår f,örfattare' tiil att förklara produktionsprisets och
genomsnittsprofitens uppkomst. Dcnna del av framstäIlningen komplet-
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teras gerromsynnerligen instruktiva rektangeldiagram, r'arig'cnom gra-

fiskt åskå'dliegöres men'ärdets och profitens olika växlingar.
I ett kort och ,koncist kapitel örklaras jordr'åntan och dess upp-

komst, varl-id är'en frågan om jordens -värde utrcdes.
Sedan dessa gruncllägganil€ begrepp klargjorts, övergår författaren

till en närmare förklaring av kapitalismen ,och de.ss ekonomiska pro-
blem. !'rämst upirtas 'då sprörsnålet om den olika inverkan arbetslöner-
nas höjning kan få på proiluktionspriserna. Synnerligen intressant är
dct givanrlc kalrillettrm rktiebolagen. där grrrndläggarvinsten ocJr {inan-
sieringstekrriken uttömmande beskrivcs. Vidara karaktäriseras dc ka-
pitali.stiska monopolsammanslutningarna: ringar, karteller, trust'er, 'och i
.sJrnnerhet deras invärkan på varupriserna. Kapitlet om finarxkapital'et
utgör eu mästerlig framställning av dettas r'äsen och natur samt för-
klarar der r,evolution.eranclc betydels€, som dctta J'raft oah har för ka-
pitalismen.

De 'ekonomiska krisernas teori har ägnåts ett långt kapitel, base-

rat främst på llilferding's framställning i hans bekanta bok "Iinans-
kap italet".

Boken avslutas mecl över trettio frågor och'rsvar, avsedda att klar-
göra olika.begrepp: såsom .shiilnaden meilan r'ärile och pris' profit och

merr'ärde. Vidare ges i dcssrr frågor oc,h svar korta framställningar av

olika produktionssystem, Jörklaras kapitalets organiska sammansåttning'
'utredes skillnaclen mellan reallön 'och pcnninglön'i'a11ttrt* pl' r'ilke't sätt
storproduktionen förberett socialismel, o. s. \-. I)essuto'ur''skil'alras hår

aktiebolageirs hi.storiska betydelse i den kapitalistiska prodtlitionen, var-

lämte några tullfrågor i förbigaiende beröras.
Som ,synes är denna bok synnerligen nödvändig för cilvår, som kallar

sig socialist och strävar att förskaf{a sig kunskap i marxismen ooh 'clen

m.arxistiska kritiken ar.. ,clet kapitaiistrska samhäilet. Ilenna framställ-
ning borde Daturligtvis ined det snaras|e komplettera,s med en mot^cv{'

rande framställning .av ekonomien mnder kapital.ismens största kris: värld.s-

kriget och dess följder. t\tt hoppas är att någon: sv.ensk författare skall
gripa sig värket an, att marxi.stiskt värdesåtta och kritisera imperalis-
men och de ekonömi,ska företeelser, ,som den framkallat r'ärlden runt,
i clenna kapitalismens unclergångsepok. 

Avius.
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Ire månader i Soviel-RYssland
är titeln på en i tre häften al' Die n'eue R untlschau' €n gammal

liorgerlig tysk tidskri{t, f.oruöpand,e skildring av Öen tyske ,skriftstållalen
Arthur Holitschers uppievel,s,er bland bolsjevikerna under Jjolåret. Skild-
ringen, som i ,clagarna utkommer utvi'dga'd .sorr ibok, är .gjord åv 'en 'man

metl alh.arlig vilja att ,se opartiskt och mänskligt och sticker därigcnom

iörtlelaktigt av både mot oreflekterarle panegyriker och srnåborgerlig
tantsyl ä la rnrs snowrleu. Det enda rnan kan förebrå förf. år 'en viss

mystiskt-r,eligiös ,syn på det nya Ryssland och världsr,evolutionen. så "skri-
ver han reilan i inledningen, dår han belyser gängse reseskildringar från

Sor.'jetgäster'och sina egna sr'årigrheter: "Jap; sökto i Ryssland en religion
och lann ,ett parti. trtt parti clock, ,som i alla fall stråvar att 'mecl 'alla
,i1en politiska maktens ,och t. o. m. 'den diplomatiska slugheten's m'edel ge-

1}orr.iöra en stor idö;.den största kanske rsoul nänniskor någonsin tänkt.
En fran-snad s,ade mig: Vi lever här i 'de första kristenförfölj'elsernas
tider. E! eng€ILsmån,sade mig: Vi i England och A;merika, r'i modigr och

energiska människor, ;skulle för länge seclan ha gett upp kamp'en mot 'tly-
lika hinder. Den 'som aY bolsj'evikerna gör djär'lar år en förbrytare, den

som Eör älglar av dem är en narr. De är levande männi,skor, i fäng'el-

ser, i landsflykt hårt smiilcla hjärnor, stå.lsatta av faror' vältiiga, Jör 'de
förtrycktas lirlanden öppna hjärtan, ,som själva ,cljupa.st lirl,er uncler nöd-

r.äntlighetet att åter å sin ,sitla nödgas förtrycka andrå'"

Eörf. skildrar så. be,sök vid industriella anlåggningar i Soviet-11'yss-

land, prisar ,clen lilla öv,ertygade qkaran kommunister, son offrar sig för
saken i arbetet inom landet och ute vid fronterna, betonar transportsvå-
r.igheterna, den rlärav följande undelproduktionen, riskerna med premiesy-
,,stemet m. rn. F,örvaltningsschemat ter sig för honom på följande sätt metl
,hänsyn till persorterna,s duglighet ooh kvalitet: I 'diagrammets inre står
Jolkkommissari,en för arbetct, folkupplysningen, utrikes ärenden ell'er nå-

got annat. "Dessa män är, sår'itt jag har lårt kånna dem, såvitt jag

kunde iaktta ,och informera mig angående deras arbete, per,sonligheter ,av

absolut, ,aY ing:en s[räd.el,sc uppnåelig oantastbarhet, av livet och ödet

prör.at1e. håircla'de, i ,högsta gracl offervilliga, för vära tempererade zoner

iftågu ottt pliktuppfyllelse obegripliga arbetar:e, ansvarsbärarc, rleh'is

verkliga apostlar och rhärold,er för en ny tid. Kring clenna inner'sta krets,

som omfaltar antingen ett namn eller namnet pri 'en helt liten kommitt6

på tre eller fe n människor, kommer 'en sfär med retlan något 'brerlar'e
rarlie. Inom rlenna kan lärnnas ledarna av ko,mmissariatets öVerst'a f,ö'r-

valtnirrgsplatser, m,estadel,s lika prdYacle, till stor dei lika offervilliga'
med arb.ete överiasta.tle oc,h om sitt ansr-ar meclr'etna komrnunister. I}enna
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krets vidgar sig alltmer. Varje leilare av en fört'altnings- ,eller produk-
tions- eller distributionqgrren har und,er sig avd,elningsledar,e, som å sin
,sida har kring sig en ålit vidare krels och åter nya vidare kretsar av
underly.clande med specialiser.ade funktione,r. Ju längre dessa krätsar. ar,-
lägsnar sig {rån meilelpunkten, 'desto mindre kan de funktionärer som
{ylle'r ut dem kontroll,eras."

Om llolitsch'er alltså har aII sympati för de centrala ledarna betonar"
han å .andra sidan fiirekomsten av vad han kallar en ,,sovjet-bourgeoisi,l,

byråkratelement på lägre platser i förvaltningen, äregiriga, cyniskt,atiil-
förlitliga figurer, som för att komrna sig fram arbetar under sovjet, men
skuile vara cle första att övergai till en segrandc reaktion. Sot'jet har som
:bekant 

- ej minst L,enin - kraftigt tagit itu rneil dennu nya fara och
II. b,erättar hur man från aentralmvnrligheterna alltjämt titl efer annan
"kamrnar ut" sådana ,el,eme rt, förflyttar dern ut .i landet eller till fronternå.
llen faran från denna nya bourgeoisi är dock mycket stor.

Irörf. rerlogör vi,clare för sitt deltagande i en ,su'bb,otnik (frivillig ar-
betslör.rlag), som visserligen ej längre är som i början helt frivillig, m'en
vars ,stora tanke han Iivligt scnterar, omtalande hur Lenin, Trotski j
och alla de andra l.edarna också deitar, släpar verl och skyfflår smuts.
Under sårig går rnan ut till arb,etet avdelningsvis, uncler sårrg väncler man
hem, .surrt fysiskt trött. "Jag rönskade, att från nå.göt håll komme ett tr'ång
och varenda en å\r oss gamla och unga andligrt .arbetare .i Tyskland, .\me-
rika, 'hela världen måste en gång i veckan tillsammans mecl kamrater ut-
föra nyttigt .ooh hårt kroppsligt arbete. För arb'etets skull, det ena odel-
bara hand.ens ,och huvudets arbete, {ör 'clet goda leende, klarögda kamrat-
skapets skull, för gemensamhetens och framticlens iclö röja rårdnacl smuts
ur vägen mecl hårda spadtag."

Lika begeistrad blir den tysk,e författareu iör vad ran ser arr röda
armön och andan 'clår. Den parad han s,er på Röda plats,en iramför Kreml
i Nloskva var som åv en ung jätte, som just lärt sig gå! Av kommunist-
partiets egna m.ecllemmar är bortåt 300,000 ute i fä1t, dör för sin kommu-
nistiska tro i skyttegravarna och propagerar den ,ned flarnrnancle entusiasm
bland kamraterna. Kommunisten vid fronten måste fylla vida större ford-
ringar än den vanlig'e soldaten. Kommunisten straffas med clörlsstraff för
vacl tlen anih,e får sona med betydligt ringare straff. Synnerligen intres-
santa saker berättas orn det kommunistiska upplysningsarbetet vitl fron-
terna, där analfabeten mer och mer blir en sällsynt och iöraktarl typ.
Samförstånclet rnellan röcla arm6ns soldater och borulefolket i grånsdistrik-
ten blir brod.eriigt genom att rtre Jörra överallt r.cparerar b,önclernas trasigu
plogar och verktyg m. m. Des,sutom utvecklar den organiserade arbetaren-
soldaten ute på landsbygden en intensiv upplysningsverksarnhet. ,'Rvss-

land är väl väpnat för kriget. Det r'åntar på freilen. Allt, ,ett Lstort land
behöver till liv och r'älmåga, vilar i marken, vilar i sjäIarna. Besegrar
först freden 'r1en tnötthet, som för närvarande ligger som ett tungt moln
öl.er Ryssland, ljusnar horisonten. då är 'cletta lanrl om tio år det måkti-
gasto på jorden."

Om propagandan ger H,olitscher mycket intressanta upplysningar. .Ett
litet b,etecknand,c drag. I de läseböckcr. som i miljonupplagor håll,er på

i.i
',t
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att förr.andla r-trska folket från ett okunnigt ånalfabetfolk tiil ett 1åsande

och skrir-ancle, står insa tama clumma satserr som i våra gamla läseböcker:

,,Hunclen.skäiler',o.il.På.bokstarnenFhlttarmaninteclebarralaTrisk.
Fiuga etc. utarr: "Irabrik. Front, Fackla, f'1agga' Friedridh Engels och

Fedäratir- rcpubiik. Satsproven lyder: "Vi är inga 'slavar"' "Vi bringal'

värltlen{riheten",",Sitmaktåtrålten"'''Vårarm6iirennrb'etarnasoc}t
böndernas arm6". ,'Kommunisrncu är' r'år tros fackla" o' s' Y' Den 'för'sta

'ör'ningen för mela försigkomnn 1;rc1er {ör lilrarens räkning: "Dekretet

angåenctrc analfabetjsmcns- avskaffaircle utfärdatles 'tle. 26 clecember 1"919'

Ätärgiv detta datum i kortaste form' Säg' hur lång ticl som gått scilrn

dess. Berätta vaclman har gjor.rl i er b1'' i er {abrik för att förverklig:t

"1etl;adekrct'Såg'l,addinpersonligaanilelidettaclekret-qförr'crkligancle

l-örf. ger grlpancle pro\: pti, hur intetrsivt man sörjer för bnrncn'

flamtidens Rysslanti' "\tad bolsjer'-ikerna gör.för R'j'sslancls Jrern' :rndligt

oc.}r.tnateriellt.ärinteinskränlrt'endasttilibarrtirrälfärJ,kr.opps-.oclr
'själsvåril.Själr-kälslans'StäIkandeidehittillsförtrycktalegr'enmång-
faldigar sig lios ilc unga intellig.enserna i cle befriaile massolna. Här upp-

fostrar bolsjevikernn å1 sig urecl tle renaste och enklaste medel en oerhörd

Iramtitlskralt'ettr'apen*'..1.'llt."tr,är1cl'enr-älskr-rlickunnaerövras.Det
glacla simre och tlen l;rftting, sonl dc Tattigastcs barn i 'sovjct-Rysslanrl

uppl.ever, kou[Der att Letta clem i stånd att uthårc1a cLen tid a1' ds11 fruh'

tnnsvårdast'c nöd, uncler viika tle vuxna 'suclial och som 'ile hotar rltka

u.n'derför.'\idrig,aI'tlrigskadesmåbefriadeirrt,elligerrserrra.cle
rlisk.r barneos ,smir, till frihci uppf ostrade sjä1ai' ocih kroppar f örgätn'

vem c1 e har att taclia f'ör sin frihet! Det är inte endest pro-

pagandasombolsjevik'ernautbililatänclatillvirtuo'sitet'Detärnågot
m,br, uåg'ot arrnat, nägot oförgängligt' I{år' om nirgonsil i virra 'tlngars

r'ärlcl, är ett utsåilc sått'"
tr.öljersri'enskilclringavcletkaosikonsti.rärrseencle,sområilcri,det

nya Rysslanti, dår cle olika extrema riktningarne 'häftigt attackerar var-

ann. och tlet ar-stångda fuistra, låge' varav vetenskapetr och de intellek-

tuella i clen allmånna ni;dln och bristen på krilturnaterial, trots b'olsievi-

kernas stora omsorg€r om veclerbörande' måste litla' Sjäh'klart kä'nnbarl

;;;;t;;;;;rtornr'."toppar, som '.arit 
vana att njuta sin konst och si'a

intellektuella raffineora,'g ,so.m Atlantislolket hos lrrötli.g utan l'anke på

massornars lidanden i raörkret'

Proletkult'detrnärkligaomärrtillsvidareofullgångnaförsöket,att
skapa en ny kultur tlirekt irr folkcljupet, ej uppi{rån' har i hög grarl får-

gat Flolitschers uppmärksarnhet och rhan omnärnncr särskilt två cl'etalier

som synes hoRcm fruktl:ara: att varje arbetares 'konstnärliga utveckling

sammanb,indes mecl dct 'rnaterial' han i sitt varclågliga arh'ete behan'tliar

och,därförkänrr.erbåst:träarbetarerrexempeh'i'stråskuiptur;samtettex'
perimentlnedkörersomunisontctrekla'merarclikter,ettmyck.etv'efk-
ningsfullt törsök att få' lram rna'ssrnerkan är.en i det talade ordet'

Till sist ibehanclla,s den förr'e 'borgarens lirr f' n" smygmarknad'en

Sucharer,ka, bekant ä\-en genom Svenska skilrlrare' ocir religionens .stä11-

rLing, bolsjevikernas kult.urarbet'e moL pcpelnirs lörclummelsegämingur'
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L)en tyske författaren rnetl sin jeligiösa anstrykning Jiruktar att bolsje-
vikena ej tillräckligt utnyttjar det på djupet av r)'ska folksjälen liggande
rel,igiösa momentet. Dock {inner han i :sovjetför,fattningens människobe-
friande or.d ,och stad.gar en klang som av bergsprodikan, likaså något av
helg ocJr kult i det unisona sjungandet av Internati,onal,en och tle harliga
ryska revolutronssångerna, i bruk'et attl kyssas - ,i kånslan av rnöjligrheten
:ilt vart ar-,skod blir det s,ista - o. s. v. Han kommer också in på, varl
förut i Rysslandsskildringar omtalats: den rent religiösa dyrkan, som på
många rhåll ågnas Lenins person såsom 'ilcn förrnodade återkomn'e värkls-
Irälsar,en. Till 'de låkedrycker som Buclalha, Kristus, Mohamed m. tl. givit
rnänniskorua-" hornm,er nu 'en ny, slutar förf.: kommunism,ens. "I 'tlennr av
suck,ar och rop återskallanctre jårnnerd.ai, d'enna av niid, hänförelse ooh för-
tvivla.n ska,ka,cle värltl lever: en stark tr'o på framtiden, utan viiken intet
väsen i långden Jörmår' b,e,stå, ,en hinsidestr.o sådan ingen bekännelse hit-
tiiis för.mått gkänira människorna. Denna tro, son med rnetafysisk makt
gripcr allt större kretsar av mänskligheten. är: tron p:i värld,srevolu-
tioncn."

En tarlig talalism
råder mångenstätles i dert revoiutionårtr. röieisen i r'ärlclen, konsta-

terar vår kamrat Fr,ecl Tyler i Work'ers Dr'eadnought. I)en gångse
tecri'en är denna: "K:tpitalism'en är dömd att falla på grn:rd av sina inre
motsägelser och mågte, då den till ,slut har blivit alld.eleq utsliten oclr

inkompetent att tillm,ötesgå fokets krav, vika för en funilar.nental omvälv-
ning av den sociala ordningen,.för ,kommunismen. De tikonomieka vill-
koren är ansvnriga föt arbetarnas andligu syn och samlrällets utveekling
ske.r.; eft'er järnhårcla lagar." Denna fataiistiska uppfattning är, håvdar
fOrf:,.ej marxisrn utan socialistisk vidskepelse, och.,tlock ,nånga marxisters
iilosoJi. Så yttrade några år före kriget H. !L Hyndman, den engelske ar-
betarledaren, till en socialdemokratisk ,konfer.ellsi. "Mine herrar, vi kan
Lrgna sitta och se på, kapitalisterna uträttar arbetet åt oss." Ni viII 'ej

vidkännas clenna iiskådning. Och änrlå kan man hos marxister .av alla ny-
anser mötasåmma fatalistiska syn, att de,ekono..piska'krafterna i våra
dagar må'ste föra fra.m till en framgångsrik social revolution. Ekonomisk
clepression, arbetslöshct rnerlför olyckligtvis ei i praktiken en .sund revolu-
tionär anda, och om d'et blir någon ideologisk ljusning på den grunilen blir
det ofta ,end.ast iör kort tid. En revolt baseracl på magens impulser kan
medföra tiilfäliiga reformer men encla,st om den är förbunden med en re-
voiutionär övertygel.se kan den åstaclkomma mer& genomgripanile förånd-
ringar. Det är gott oc;h vål metl re.solutioner orn, iitt "timm'en har l<om-

mit för arbetarkla,sesn att fylla ,sin historiska mission", och det kan nog
,hända att den ekonomiska situationen gör en föräntlring nötlvändig, rnen

om arbetarnas stora massor är okunniga därom och. i h'änderna på fiendens
kapitalistiska präss, är de ur stånd 

.att hjälpa sig ,slälva. 'Vi får ,ej bara
propag.era vitl val, vi måste alttjämt stå i gathörnen och tala. En tidnings
sfridning och 'en rörelses tillväxt beror på ilen syrnpati från rna.ssårl, som
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just den tidningens och rörölqqns talare ute 4'blpnd folftet förmål *"pu'
Arbetet gå.r på en siurrtp: maasorna s€r till sina ledare ör att bli ledda'

l,edarna tiu ma,ssorna för att få ,en impuls, oeh så går det på ,guds försyn

framåt, och kapitalisterna skörrlar vinsten av denna osäkerhet i arbetar-

rörelsen. Den riktiga f,örbin{elsen mellan ekonomiskt ooh psykologiskt

inflytande måste vinnas genom en Sintilös propagancla och från alla sitlor

höjas ropet: "Stå upp 'och erövra! Endast er fruktan är ert trinder!"

Sommarens lnternalionella kongress'
Moskva-internationa.lens tre'tlje, komm'ent'eras av r'årt ungerska bro-

derorgan Proletar med bl. a. följan'de rader:
,,Den'and.rakongr'ossengav.sådanadirektividenproletäralel'olu-

tionens,huvudfrågor,'ätt Au ej sedan ilen 20 juli 1920 behövt i någon mån

modifieras.Agrar-,ko]oni-.fackf'örenings-,nationalitets.frågornaärall.e'
såmmånssädanafrägorsomännulångtidkomrlerattbehållasinaktue]la
nuvaranile karaktår. 'oc,h 'om det komm,er att }:e,höva's några detalire-

tuscher'omtl.etinågraspeciellalanilsspecialfrågork,ommerattbehöva,s
några små äuclringar, andrar 'rlet ingenting 'i gruntlprincip'erna' Som fram-

går av tredje kongressens pro,gram är clet nyn frågor' 'som löranlett sam-

äantraffand.et av de rpvolutionära partieluas ]edare. Lliklandet åv nya

kom'nunistiska partier i. Värt-Eo,opu är ett stort st'eg not {örverkligandet

avdetvåsterlåintlskap,roletariat'etsrevolutionäramål.Merrseclandetta
sfeg ilr taget. maste man ta itu metl dc problern som genasl insläller sig'

Ruiu or,ciÅ dåri',standiga kontakt,en mella.n ,tle kommunisti,ska partielna

".n 
l"i".."tiöiiälens verhställantls utskott, huru arrangera ,.essa partiers

i;;i1""; titiiåe ,rnassor, som ännu inte tilthör det r.evolutionåra prole-

å.iJ"rt l"a"rna{iona}, utan alltjämt blint följer sina gamla opportunistiska

il;;.t Man tän ,inte förneka, att i Rysslantl sjäIvt revolutionen kom-

*iiir1 ,"o fas da man:måste revi,4er,a det kommunistiska partiets stiillning

;ii ;;"t;"". Ett annat problem är frågan om nörelsens centraliseritrg'

Exekutir,kommitt6nsisoleradelägeläggerhin.derivägenfördennöcliga
kontakten med de kåmlanile partierna och cler'as ledantle män' En rnassa

probiem r'äntar sin lo'sning m'en 'cle löper alla sarnman'i en oentralpunkt-

R,evolutionen har m,ot sin vilja kommit tili en 'epok, där 4s1 ftonmunis-

tiska partiet år <l'en 'eirda fa'sta punkten, varifrån utgår den andliga kraf-

ten i il,en stora r'ärldskampen'"
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