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VETENSKAP OCH
Av JOHAN ENBERC

V.ETENSKAP

kan ilet, om, ilu vill!
(The Communist.)

Kommunismens motståndare av alla kalibrar skyller deu
för dogmatism. Och det må gärna meclges, att det finns dög-
rnatiska komru-unister, sådana vilka skematiskt upprepar vissa
fraser, abstrakta formler, och i praktisk politik visar sig vara
trånga sekterister e1ler intrigerandle konspiratörer. Mot sådana
uppträder Lenin skarpt. Ifan varnar med eftertryck för den kom-
munism, som man tror sig få genom att läsa några kommunis-
tiska broschyrer. Och han uppford.rar var oeh en att frircljupa
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sig i kulturens stora r-inningal samt sjalv konstatera att dc i
sina konsekvenser för till kommunism.

Högersocialisterna bestrider detta i vetensl<apens namu. Och
ilå tle vet, hur stor vikt arbetarna iägger just på vetenskaperr.
så går deras traktan ut på att förklara ilen marxistiska kommuuis-
men vara motsatsen till vetenskap. Så skriver t. ex. Bertrantl
Russell i sin bok "The practice and. theory of bolshevism" qs.

121): "Den marxistiska kommunismen finner understöd i clen

{ilosofiska grund. varpå dess 1ära påstås vila; clen äger den l<a,

tolska teologins första säkerhet, inte den modårna vetcr-
skapens f örändlerliga f iuiditet och skcp-
tiska praktiskhet." (Spärr. av undertecknad.)

Samma visa sjunger cle svenskn högersocialisterna, Arthur.
Engberg m. fl. Ett synnerligen karaktäristiskt uttryck för cletta
tänkesätt är ett brev från Paris till "Social-Demokraten" (nr 86.
d. 16 april 1921), av Sven Backiund. Jag tar mig friheten att
citera något ornstäncligt fc;r att kunna visa cless riktiga halt:

"Det var alltid (det svenska) arbetarpartiets stolthet att vara na,-
gonting annat än ett politi,skt parti. En stor bred kulturrörelse ville
det vara, som samlade omkring sig .allt vad som fanns av btark och le-
vand,e tro på eu störro och rikare framtid för anänniskosläktet rlär detrlänskliga arbetet i alla dess former icke längre vore en har-
delsvara utan ett frivilligt och stolt uttryck för människor-
nas skaparkraft, Den ville gripa om alla från dem som
trod.tle att detta nya rike verkligen var kommande, iinrla till de
mera skeptiska, som skakade på huvudet an'ot allt ör dristiga drömmar
men d"ock menade, ått även om rik,et icke var av denna världen, så var
ctret änilock ,ett m,ål att sträva eiter, ett rnål som ingen kunde komma
Iörbi, som kåncle behov ,av att rikta sina blickar ulöver dagens när-
maste bekymmer.

Men 'en rörelse meil så vicl horisont, rned så stora mål, vore döcl i
samma stund som den stelnacle i dogmatisk förkunnelse, i sarnma stund
som den upphörrle att vara i ständig levande kontakt rned. hela den mänsk-
liga kulturens utveckling, med den mänskliga tankens erövringar i in-
dustri och ekonomi, i konst och vetenskap och religion. Så måste socia-
lismen för att kunna leva vara öppen f'ör all kritik, tank.efriheten är'
dess el'em,ent och iust därför kan den icke binda sig vid en viss ,rloktrin,
den måste lä,mna fältet fritt för olika åskådningar att bryta sig emot
varandra,

Vatl som karaktäriserar 'd,en modärna v,etenska-
pen är just upptäckten air relatir-itet i all r'år kun-
s k a p.* Icke ens den s. k. exakta vetenskap,ens grundlagar, icke ens
en Keplers eller Newtons teorier hå1ler stånd som "eviga sanningar" in-
för clen moclärna forskningens resultat. Det linns iqgl evi ga,san-
ningar*, inga orubbliga grundlagar: det finns ett människoslåkte, som
{amlar i ett stort mörker, i arbete och kamp 1ångsamt tr,evar sig fram,
cxp'erimenterar sig fram.

* Spärrat av undert. J. E.
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I)en vetenskap, som sprängde våra bibliska IörcsläJlnilgar tll värl-
'tlcns och mäuniskans r'äsen, b,e,höver icke göra avböl lör det r-erket: I),et
bcstår och clet är stort. I{en den .b,ehöver göra avbön och har redan
gjort clet för' d.en lättsinnigh,et, varmecl enot ileras kristna uppfattning
uppstålltles vissa "eviga iagar". som viil närrnare prövning visat sig fuli-
,ständigt illusoriska. llet liclcr intet tvivel om :rtt den niaterialisrn i d,ct
allmänna tänkesättet, ,som €n tiil suttit så i högsätet, på clika vägar'
,smugit si,g in i clen modårna arbetarr'örelsen och cl'en rnodiirna, socialis-
rnen .och matat outvecklacle hjårnor just mecl clet halvrretensktrpliga v'-ö-
vel, som är all verklig vetenskaps farligaste fiende. Det är garrska viss1,
att frarntidens historieforskare ko,mmer att enars on att i 'den tredje In-
lcr"nationalen och cless 21 teser se just ett sista utflö'cle av den trånga
rlogmanda, som clen cletroni,seraile kristendomen lyckaiLes liksom en sisttr,
hämncleakt pritrycktl den modärna veteaskapel uniler 'd.es.s första svåla
l irnmar.

NXen nu är tlen frigjord dårifrån. l)eri står öclrnjukt inf,ör:
tillvaron .och reser ick'e längre några högmocliga an-
språk på att "f,örklara" världen.* Den har ett,enda anspråk:
rit i frifiet få arbeta vitlane, experimentera 'sig fram genom de ändlösa.
liked.ornar arr okänt land, som o nger oss. Den clumma sjäh'tillräcklighet,
varm'ed vissa sociala köksmästar'e Jortsätter att lägga ut sina texter oir
huru allting skall or'clnas och lägga's til1 råtta, svåvar fullstäncligt i lul-
ten. Den har icke långre något s'om helst stöcl i tlen v'etenskap cle åhc-
ropar 'sig på - och år clärför ,ounclvikligt dömd till und'ergång.

D'etta at,t vi icke har någon f ast, orutiblig kunskap
tu 11 \'ä r I 'tl e n*, .att vi måste experimentera oss fram, ståindigt experi-
mentera oss fram, att alla våra teorier ing'enting annat är än 'erfarenhets-
rön och att de allt.så .genom nya erfarenhetsrön kan förrdjupas och f,ör-
ii,ndrars, att de 'enclast är vägledare, som k a n leda rätt men ocksä ka"n
leda fel och att vi ständigt måste varå på vår våkt gentemot våra 'egntt
lcori,er, ått vår verkliga lerlstjärna, eller kanske riktigare tlet som sättes
i rörelse icke är vår kunskap utan vår vilja, vår längtan - - - och
-.ocialis:ier är vi när ctrenna vår inn'ersta vilja och längtan stöter oss
iramåt mot nya ticler, då vårt arbete icke ska vara. €n hanclel,svara utan
ctt stolt och irivilligt uttryck för vår skaparkraft allt cletta år'
hastigt såmmanträngt, ungefär vatl den modärna rnetenskapen har att 1ä.rn
r,\s sotn människor'.

Mcn har nan tillägnat ,sig ,ilen upp,fatlningen, då framstår för' ur
Iankef rihet,en och f ör'dragsamheten mot o1ika tänkal-
d'e s,orn sjäIrra grundförutsättning,en f ör al1 utveck-
I i ng; ilen doktrinarism, som utmynnar i argumentering mecl knytnär-ar
orir smäileord, som ett clötla,n'de gift för allt anilligt Iiv.

Slutsats: 'ett arbetarparti, scim vill leva och utveckla sig måste ge
utrymrne åt aIIa nyansel a\- socialistisk tank'c, rlet måste
till sitt väsen yara ett verkligt förilragsamhetens parti, ett den öppnr
och 'oräclila kritikens parti. Enclast under clen förutsättningen kan d.e.t
r'äxa ,sig mäktigt och stort."

Så ser högersocialismens filosofiska bakgrunci ut. Och efter
att ha sålunda stororcligt proklamerat fördragsamheten som
grunclförutsättning för ett livaktigi parti, går hr Backiund övcr
till att forilra "lojalitet" gentemot partiledningen och motionera
c'len förestående "rensningen" av kommunister ut ur den franska
Lanilsorganisationen 

- 
som han jämför merl rensningen 191? i

det svenska högersocialistiska partiet ! 
- 

Det är tyclligen cn

omeiLveten naivitet, som låter hr Bachlund mecl cletsamma för'-

19r



192719(i

störa verkningarna av sin sköna tebri mecl cn krass inkonsekvens.
()ch det kan inte va,ra annorluncla. Man kan ju irite vänta annat

iin sofistisk apoiogetik av en "vetenshaplig" teori sorn ingen-

ting annat är än tvivlande dekadans.

"Relativitet i all vår kunskap", "itrga eviga sanniugar"'. cleu

rnodärna vetenshapen "teser icke längre några högmocliga al-
språk på att 'förklara' värld.en". vili inte vara lika dum som

"r'issa sociala köhsmästare", ty "vi har icke någon fast, orubb-
lig kunskap om r'är1clen" 

- 
ss clär den backlunelska filosofins

gruuclläror (clogmer), som passar så väl iirop mecl Russells "för-
iinderliga, fluiditet och skeptiska praktiskhet". Ooh det är ntt

dessa. som ska göra't: störta marxismenl

I{u kan vem som helst, som läst några citat ur Engels filo-
sofiska verk, anmärka att uttryck sådana som "relativitet i all
vår kunskap" och "inga eviga sanningar" hunde vara iånade

clärifrån. Och clet är ju gemensamt för både marxismen och dlel

rnodärna vetenskapen. att de nekar de gamla filosofiska (liksorn

religirisa) systemens eviga sanningar (ilogmer). Men mecl de1-

samma skiljs vägarua. Den s. k. motlärna vetenskapen (den bor-

gerliga vetenskapen) förklarar skepticismen (tvivlet) som sitl'
cviga rättesnöre, förnekar sofistiskt all sanning och slutar i cy-

nisk ("hunrlaktig" elier på svenska "svinaktig") dekaclans' Sitt
bästa uttrych finner denna clekadans i satsen, att "vi icire har
någon fast, orubblig lcunskap om värl,clen"; ty om vi inte har derr.

,*å harr vi inte ha någon fast kampgrunil, någon säker taktih.
rutan allt fiyter i osäkerhet 

- 
just som borgarna vil1. I[är är'

dcn filosofiska splittringsgrund.en för arbetarrörelsen, "toletan-
seu" mot vem som helst som kallar sig "socialist" eller "tlemo-

kra,t" ((Scheidemann, Wilson, Lloyd-George), men å andra sidarr

hetsen, det gemensamma skallet mot bolsjevikerua, "tlogmati-
kcrna". Det är om såclana "vetenskapsmän" som Eugels skrci'
(l,udvig Feuerbach s. 57): "Och på de historisha, vetenskapernas

områcle. filosofin inberäknad, är meil clen klassiska filosofin den

gamla teoretiskt-hänsynslösa andau alltigeuom försvunnen; tarr-

ke1ös cklekticism, ängslig hänsyn till karriaren och inkomsterna.

iincla till det tarvligaste strebertum har kommit i dess ställe. I)e

officiella representanterna för tlessa vetenskaper har blivit bour'-

gcoisins och den bestående statens ohöljda ideologer ._ alsn i 6'rr

tir'l . r1å dessa båcla står i öppen motsats till arbetarklasscn."
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Marx och Engels erkåncle d'en klassiska filosofin (I{egel) lik-

som den klassisha ekonomin (Adam Smith, Ricardo) son ärliga

vetenskaper just c1ärför att clessa sökte hänsynslöst efter san-

ningen och srrurade jakande på frågan: "Är vårt tänkand'e i
stånd. att lära känna den verkliga världen, kan vi i våra före-

ställningar och begrepp skapa en riktig spegelbild av verklig-

heten?" Men med den klassisha ekonomin och filosofin slutar

den borgerliga, vetenskapen att vara vetenskap' Eller som Rosra'

Luxemburg säger: marxismen är barn av ilen borgerliga veten-

skapen, men dess födelse l<ostade modern livet' Och det som nu

äl kvar av denna vetenskap, är endast eklekticism' samman-

blandning av olika teorier i en röra el1er sofism, snusförnuftigt

lärdomsmakeri, som går ut på att beröva arbetarna den fasta

mark under fötterna som marxismen ger dlem'

TJ,.,','ockr.ierkäirlerbristlällighetenochotiilräcklighe.
tern i det mänskliga vetandet. så frjrsöker vi clock att {astslå, rle

r:rfarenhctsrön som vetandet han ge oss' Fastän vi vet att da-

gens sanning äl olih gårclagens sanning och morgonilagens san-

ning kommer att I'ara olik clagens sanning' så hinilrar detta oss

"; att så skarpt som möjligt fatta och fas.l slå' clessa sanningar:

clagens sanuing som rättesnöre fiir clagens strid' vilken igen ger

plat-* åt morgondagens -qtriiler på grrnd av cle-qs sanning'

Lenin skriver i sin bok rnot Kautsky: "Dialektiken nekar:

de absoluta sanningalna samt utvecklar motsättningarnas om-

r,äxling och krisernas 
'betycleise i historien. Eklektiken vill inte

ha 'for absoluta' påståeirclen for att clriva igenom sin borgerliga'

kälhborgerliga åstundan att med 'mellanstailier' ersätta revolu-

tioneri . . . Dialektihen är l<onkret och revolutionär' " ' Ilrrr

Kautsliys och \randervelcles eklektik och sofistih sammanblan-

da,r, till borgarnas fromma, allt vad som {inns honkret"och givet

i klasskampen. för att såtta i dess ställe 'ör'ergångens' begrepp'

rnecl vilken man kan skyla... sin avsägelse av revolutionen'"

Dialektiken - 
ilen marxistisha tankegånge1 - 

[1 konkret'

L)cn tar allticl stallning ti1l hanclgripliga ting' fakta' unclersti-

ker clem oc.h drar slutsatserna. som inte är enclast teoretiska' uta]r

praktisha, paroller, kampmetoclcr.

Låt oss ta ett cxcmpel. Impelialismeir' Vi unclersöker

och finner :r,tt tl.en mcd uaturnödvändighet för till krig'

iir sjäh, en naturnöclväridighct. härflytantle ur kapitalismens

den

Och
vii-
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sen. Irögersocialisterna bestridey cletta. De förklarar att im-
perialismen inte är nödvändig for kapitalismen, att d.en endast är
ett visst slag av politik som kan hålias i st;zr utan att man stör-
tar kapitalismen.

Konsekvenserna av clessa analyser är diametrart motsatta.
Högersocialisterna inbillar arbetarna, al,t kriget -- som borgarna
rustar för .-- kan undvikas med tr'olkfc;rbundets och skiljetlom-
stolens hjälp (fast imperalistiska stater 

- 
amerika, tr'rankrile

- 
inte respekterar sådana). De ber oss vänta 

- 
tilrs vi blir

överrumplade av mobilisering och krigsterror.' vi ber arbetarna
att se med sina egna ögon och konstatera, att hjäIper de upp
kapitalismen så måste de ta kriget tili på krjpet. Ty vad annat
är "ekonomins återuppbyggande" med tillhjalp av sväIilöner an-

'at än en ny världskonkurrens om råvaror, omsättningsmarkna-
rler och kapitalplaceringar? och med den mocrärna teknikens
väldiga överproduktion 

- 
a1la vill "sälja men hindrar folket att

l<öpa 
- 

är en n;' kris inom kort förestående med irrascher och
vä rldskrig.

Är detta påståe'cle dogmatiskt? och brir vi respektera ileras
"åsikter", som inbillar oss motsatsen? Ska arbetare visa lojali-
tet gentemot en parti- eller fackföreningsledning som röstar för
militärbuilgeten (meil att prata om "sparsamhet") samt förstör
al<tionerna (som i den engelska strejken)? Kan vi erkänua som
"socialister" herrar diplomater (scheiclemann, rlenderson, Re'-
ner" Branting, Palmstierna), som fraterniserar med frlands, Ryss_
Jands, Tysklands bridlar samt i "vetenskapens', namn försöker
invagga arbetarna j den tron. att eftersom det inte finns något
säkert' så ka' är'en reformismen lvckas att förverkliga sina dröm-
ma r?

och är clet i'te ett blodigt hån att ka1la hcigersociaristerna
för "den öppna och orädda kritike's parti" samt smickra ilem
för vetenskaplig livaktighetl Var har vi bevisen darfOr? N"j,
det är nog bäst för arbetarna att fotja Engels, som skrev till
l{arx (d. 27 januari 1865): "Yi har alclrig gått ut i vår värde-
sättning av människor efter det cle inbillar sig, utan efter det
vad de var". Och dömer vi högersocialisterna efter deras gär-
ningar, så u,ppenbarar cle sig som impotensens parti både i tgori
och praxis. r stäl1et ser vi endast hos de ryska bolsjevikerna
och den Kommunistiska rnternationalen den hänsynslösa själv.
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lrritiken och den iika hänsynslösa aktiviteten; en teori sorn rii<-
tigt uttrycker det faktiska läget och en handlingskra{t som före-
faller övermänsklig. Och det är vacl arbetarklassen just nu be-
höver. f sin kamp mot svält och krig kamp på liv och
clöal 

- behöver clen oförvägna sanningssägare samt kampberedda
1örkämpal och bör den visa hem clessa clekadanta tviv)are, som
i.sin "praktik" ingenting annat vet än att gå i tjänst hos världs-
imperialismen.

"Segrarent'.
(Fransk hrigssatir.)
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f pingst detta år har Ungilomsförbundet sin g:cle kongress.l)enna kommer i frera avseend.en att få stor betyderse f,i, hntoilen revolutionära rörersen i sverge. För den roda ungdomsrör,er-
sen kommer kongressen att klart markera övergången tili de kom_nrunistiska linjer, som redan för ett par år ,.duo b,;rlude följas.

Yicl detta tillfälle kan det vara av intresse att gora en lite'ilversikt a' u'gdomsrörelsens utveckring under cl. ,yru sena,str_.
åren.

*
Socialdemokratiska lJngdomsförbundet i Sverge bildades imars 1903 och verkade cle första åren i samförstånd med sociar-rlemokratiska arbetarpartiet, som ju uncler förra härften av seri-lets första clecennium ännu ej alltigenom genomsyrats av op_

lrortunism. Förbu'det hacle samlat allt storre oeh större ska,ro'
och brutit mark för socialismens id6er i landets a,lla delar. Såsrnåningom kom emellertid llngdomsförbundets folk i opposi_i'ion mot den tilitagande förfrackningen inom partiet. oår, aapartileclningen 1914 prokramerade borgfred, brw motsättningen
;"tterligare skärpt. 1916 inträffade en rad händerser som utveck-
lacle spä'ningen till bristningspunkten. aktivisteruas förnyatl.
1'örsök att få sverge indraget i imperialismens folkmur.-orJ*tit-
1e inget nämnvärt motstånd. från partiets sicla. Mot den hotanclr
krigsfaran blev därige'om ungilomsforbundet tvingat att på ege'

EN V E R S I K T AuJRtrN

:UUsöVERI4NDTT:-:-
llTT AR DET Vi ViLL.
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hand organisera en opinionsrörelse och förbereda aktioner. Flån
Iörbundet upptogs också en kampanj mot några medlemmar av
partiet, vilka avslöjats som handgångna män åt de aktivistiska
skränpatrioterna. Så holls på våren 1916 på initiativ från Ung-
c'lomsförbundet och i strid. med. partiets ledning ilen stora arbe-
tarkongressen {ör organiserandet av antikrigsrörelsen. Tillsam-
mans med en ilel radikala grupper inom partiet kring en minori-
tet i ril<sdagsfraktionen hade nu clen s. k. Stormklockefalangerr
kommit direkt i kamp mot det fullständigt urartaile Socialdemo-
hratiska partiet. Utan att vidare ingå på meningsskiljaktigheter-
na d.enna tid melian de två stora riktningarna i den politiska rö-
relsen och utan att i övrigt behandla händelserna året före parti-
kongressen i februari 191?. där brytningen blev definitir.. om-

nämnes här partiklyvningen för att få utgångspunkten given
för ör'ersikt av förbunclets verksamhet under de senaste fyra
:rreti.

Genorn klyvningen av clcn gamla socialdemokratin kom Ung-
clomsförbundet in i en ny period av sin utveckling. Från och med

uppgörelsen mecl högersociahsterna bi;rjade {orbundet vid sidari
av Vänsterpartiet, vilket samma år sprang llram som resultat a,\-

c1e ungas opposition i n o m gamla partiet mot clettas förflach-
ning, organisera ungilomen på, clirekt kampfrout mot hemma-
socialpatriotismens organisationer.

1CI7 var ett tlcrr hår'tla striclens år lör förbundcl . Elter at t

ha vänt gamla partiet ryggen stod de unga inför cle svåra upp-
gifterna att bygga upp Socialclemokratiska Vänsterpartiet och

samticligt utöka sin egen rörelse for att ej ett gulrött splittrings-
forbuncl skulle kunaa få marh. Trots clet många av de unga
]ramraterna 191? sögs in i clet nya partiets organisatiorrs- och

agitationsarbete och helt blev upptagna av iletsamma. gick Ung-
domsförbunclet stärkt ur hänclelscrna efter splittriiigen av dcn
politiska arbetarrörelsen.

Valrörelsen uncler sommaren 191? utnyttjades e{fektivt av

fiirirunclet, viiket fick uppbära lejonparten av clet arbete det ny-
bildade partiet ej mähtacle sköta. Att den revolutionära socia-
lismeir på sina kandiclater samlaale under en orättvis valorc-lning
c:a 60,000 röster. kunde huvudsakligast skrivas på ungdomsrö-
relsens konto. Ett 10-tal agitatorer höll sammanlagt nära 1,000

möten undler turn6er genom olika landsdelar och därtill förmeil-
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lacLes taiare tili ett 250-tal enstaka möten. T clenna siffra är då
ej inräknacle d.e möten som höIls uniler Rrida biltur'tin, ett ?O-tar.
Ett stort antal klubbar deltog genom möten och litter.aturpropa-
ganda i Ungdomsinternationalens clag 

- 
? oktobs*'-. vilken

dag även ägnades ett specialnummer av Stormklockan. Omsätt-
ningen hos förbundets förlag, Fram. (clar halften senare överläts
till Vänsterpartiet) stegrades under 1g1? mecl över I00 /o.

Genom stöcl åt Vänsterpartiet och cless huvudorgan, Poli-
tiken, samt också genom självständig verksamhet hOjde den rOda
ungilomen 191? allt högre Zimmerwaids standar, det var repr.c-
senterat vicl Zimmerwald.skonferensen i Stockholm och gick äveri
för Sverges vidkommande med i massaktionerna, vilka just Zim-
merwald (redan på första konferensen 1915) anvisat som vägen
framät för världsproletariatet. \rid ile spontana hungerclemon-
strationer som uppstod under 191?, hemställcles frål förbundet.
naturligtvis med negativt resuitat. till reformisterna,s fackliga
ccntral att ta ledningen i en massrörelsc. Tiilsamma,ns mcd övrigrr
revolutionära arbetarorganisationer var fr;rbunclet då redo att görrr
sin insats. Propagandan bland militären fortsattes från ticligarc
genom en organisation av soidatcr och ar'betare som tillkom pil
initiativ från ungdomshåll.

Fredskongressen följcles av forföIjelser från de maktägandes
sida mot flera förbuirdsmedlemmar. Tre av kongressdeltagama

- 
av vilka eri var Ungdomsförbundets clåvaranile ordförancle 

-håktades och indrogs i en förräderiprocess. som resulteraile i resp.
14, 13 och G månaders fängelse. Stormklockan hacle uncler 1916
haft fyra åtal. Efter en dcl jämkniirgar i dc olika rättsinsal,-
serna blev den slutliga domen för ansvarige utgivareu 8 månaders
fängelse. FOrfoljelserna fortsatte uncler 191?. Inte minclre iirr
1'r:e åtal mecl åtföljancle beslag lät "tr-vckfrihetens" vårilare lic-
r'ärdiga Stormklockan med. T sarntliga mål blev tidningeu fri-
känd, men beslagen vållade naturligtvis zrvsevärda ekonomjska
förluster.

Ungcloms{örbundets studievcrlisarnhe t hacle seilan Ilera år
varit baserat på i klubbarna arbetancle stucliecirkiar. IJtveck-
lingen av stuclieverksamheten tiii 1917 framgår av en översjkt
av cirklarnas antal. Detta var 1914 60 mecl 439 mecllemmar.;
1915:75 rnecl ?38 mecllemmar och l916:199 merl 1.185 med-
lemmar.
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Åven 1918 blev ett den livliga verksamhetens år, ehuru cn

ciel omstäncligheter 
- 

såsom clen svåra epidemin spanska sjukarr

- 
lrinclracle rhycket som kunde ha åstadkommits. Genast vicl

årets börjån viiltogs åtgärcler tili ett värdigt firande av förbun-
dets l5-årsjubileum, som infi;ll clen 24 mats. r';Paroll -gavs frrin
iedningen om en omfattande agitationsof{ensiv: eg mängil lclub-
bar fördubblacle mecllemsantalet och 6? nva, khi$bar kom till
s1ånd. På minnesdagerr höIls jubileumslester och spriddes ett s1 orl
l6-sicligt nummer av Stormklockan. Även orilnades i början av

iiret en specieli kvinnovecka, då kvinnliga talare utnyttjades
och särskilt avpassaile nummcr ar' {örbunilsorg4,het utgavs. P:i

cftersommaren hacle ungaiomsrörelsen en röcl vecka med stora or-
ganisationsturn6er samt mass-spriclning av Stormklocka,n och upp-
ropet De gamla måste dö.

En helt nJr ka,mparrj iscensattes viilare vid clenna tid. tlen

liktacles mot ett utslag av ungdomens moraliska {örvilclninll, sonl

uppstocl genom i hrigets siaptåg följancle hristidsanda: kortspeict

"m pängar.

Mot clen hetskampanj. clen borgerliga oc,h, högersocialistiskn
plessen iscensatte mot cle finska arbetarnas revolutionära kamp
satte förbunclet in hela sin agitatoriska kra{t. Tillsammans m.ecl

\ränsterpartiet organiserades en rörelse for att hintlra en militär
,.r.'errska intervention mot Finlancls kämpande rg'olutionärcr'.

'iven inriktades arbetet på uppl;rsning om förhålladflena i Råcls-

republiken. Ungdomsförbundet deltog också akiii'f't clen råds-
rörelse som uppstocl under året 

- 
ilet va'r'representerat i Arbc-

tarnas lanclsrq{. 
- 

egh var meil i strävan att få stämningcn eftcl
tysfta r"".tolutionen utnyttjacl för en velklig social omvälvning.

1918 ökades antalel, iili A. B. F. 'änslutna studiecirkla.r'
rnecl 38. tr Frams förlag, omorganiserat 1918, tivertog Vänstcr-
pnrtiet hälften. En särskilcl förlagschef samt en kassör tillsattos.
Stormklockan lyckades uniler 1918 trots konkurrensen mecl allt
rlo nystartacle partiticlningarna håIla sin upplaga vicl förutvaran-
rle höjd. I)en varierade lägst 21.500 cx. och högst 26,000 ex'

Sammanlagt utgick tidningeir under året tneiL c:a 1,150,000

ex. Tili Stormklockans 10-årsjubileum utgavs ett 16-sidigl, jubi-
l*u msnummet.

Därmed är vi {ramme vid 1 9 1 9. ti}1 vars sif{ror föl ett par

ticligare år ställas ti11 jamforelse:
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Ungilomsiuternationålers tiilningar hösten l!lrå().
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Ungclomsförbundets klubb- och mecllemsantal var:

1 januari 191?: 3?8-14,938
1 ,, 1918: 420-18,? 17

1 ,, 1919: 4?5-23,657
1 ,, 1920: 487-21,303

Enligt ovanståencle hacle alltså klubbantalet under 1919 ökat

rnecl 1.2, men medlemsantalet, jamfort mecl 1918, minskat med

).354. En närmare granskning ger emellerticl vid handen, att nri-

gon neilgång i mediemsantalet ej skett. Medlemsantalet 1918 be-

r'äl<nailes nämligen efter distriktsrapporterna, och klubbarna hacltr

i regel rapporterat {ör flera mecllemmar till distrikten än till
liirbunclet. varpå cletta berott är alitför svårt att bestärnt avgö1'4.

Sr_.naste rapportcr visar c-lock en bättre sarnståmmighet i cletta a,r'-

sru n tl c.

att emellertid medlemsantalet irrte minskats utan tvärtom

iihats framgick clärav att kontingent till förbundet inbetalats fiir
il.?29 medlemmar flera under 1919 än rnder 1918' Al1tså en

v e r k 1 i g ö k n i n g a \r m e c1 I e m s a n t a' let mecl
;].7 2 9.

fJnder 1919 torde Ungdoms{örbundets agitation ha varit mcl

ornfattande än någonsin. Förutorn de vanliga s. k' sträckturnd-

Lirna var ej mindre än 45 cyhel- och fotvanclringsagitatorer i verk-

samhet, huvuclsakligast i avlägsna bygcler. DäItill reste 5 orga-

nisatörer uncler sammanlagt 150-tal dagar. It<;da bilen var lik-
som tidigare år även ute under 1919. 1?5 platser erhöIl under 3

månailer föredrag från densamma. Tre stora agitationsdagar gick

av stapeln: Röda söndagen och lJngdomsinternationalens dag

samt ryska arbetarrevolutionens två-årsclag. Från förbundssek-

rctariatet förmed.lades talare till 350 tillfalliga agitationsmöten.

Till sist kommer också den av distrikten och klubbarna sjä1va

bedrivna agitationsverksamheten.
specialagitation anorclnades i nykterhetsfrågan och mot kle-

rikalismen. Bn särskild kampparoll kastades ut mot hembrånnin-

gen, mot dlen s. k. dundersupningen.

Förbundsorganets upplaga varieratle under 1919 mellan

20,500 och 26,000 ex. Sammanlagt har tidningen under 1919

rrtgå1t i 1,153,100 exemplar. Till den ryska arbctarrcvolntio-

nens två-årsminne utgavs ett jubileumsnummer, vilket trycktes i

t,rr upplaga av 36,000 ex.
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Rörancle skriftlig propaganda i övrigt nrå antecknas, att .'
tillfällighetstidning, Barnens rätt, utgavs mot clen borgerliga r,äl-
görenheten. och på Frams förlag, gemensamt med socialdremo-
liratis]<a \rä'sterpartiet, den stora minnesskr-iften Det Rt;cla
liysslancl, som tiil två-årsminnet av den ryska revolutionen tryck,
1es i en upplaga av 25,000 ex. samt tillfaliighetstidningarna Ri:-
volt, Röcl sommar och tr'olkets Jul i upplagor om 20,000 vardela.
Iforlaget utgav 1919 48 bol<- och broschyrarbeten i ett antal
a.v nära 500,000 exemplar.

Betråffancle {örbunclets för,etag är också att erinra om trl,c-
kcriet. startat så smått 1916. Det sysselsätter nu 15 perso'er rch
rrlvecklcs sladigl .

Även det inre a,rbete"t stegrades: studieverksamheten hacle
srimtidigt som de'växt ifråga om cirklar och föreläsningskurser
även fordjupats. Verksamheten bland barnen började också tn
Iasta former. Gilion (lokala organisationer [ör barn) fanus ärrrrrr
biott på ett fåtal håil, men Barntidning förbunclets org-an
iör de små 

- 
fick ökad spridning.

FOr att möta och slå ned den från religiöst håll igångsafla
r gitationen och förtalska mpar,ien mot gil I esverksamheten tillstä I I -

cles klubbarna en maning att anordna diskussionsmöten för li;r,-
iildrar och uppfostrare med särskild inbjudan till clen religiiisrr
söndagsskol4ns förgrundsfigurer och lärare. Vidare innehöll t:ir.-
liuläret uppmaning till bildandet av gilleu, agitation för Ba,rn-
l,iclningen samt masspridning av uppropet Rädcla Barnenl Detta
lrpprop trycktes i en upplaga av 10,000 ex.

Såväl med de skanclinaviska broderförbundel som mecl Uug-
clomsinternationalens anclra avilelningar kom den svenska ung-
rlomsrörelsen 1919 i bättre kontakt. Ilngdomsinternationalens
liongress i Berlin hälsades mecl stor gladje och från förbundcts
sida togs omedelbart itu mec[ uppgiften a,tt göra besluten på derrr-

samma kända.
Under 1919 (i juni) holls Socialclemokratiska Ungdomsför-

bundets 7:de kongress, där anslutning beslöts till III Interna-
lionalen och i stadgarna avgavs:

Eörburrdets ändamål är:
att organisera clen svenska arbetarungdomen på grundval ar-

Iingdomsinternationalens och Kommunistiska Internationalen-*
l\rogram och rikilirr jet': i sår'lant syflo är lrirbundets riärmaste rr11,-
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gilt att verka för cle revolutionära iddernas spridning särskir{,
bland ungdomen och dävid beclriva en intensiv propaganda för att
upplysa proletariatet om den kapitalistiska s. k. demokratins a,b-
soluta oförenlighet med verklig socialistisk demokrati samt attr
ge'omförandet av det socialistiska samhället förutsätter proleta-
riatets diktatur som övergångstiltstånd;

att bedriva en kraftig agitation för militarismens störtandc.
11. v. s. borgarklassens awäpning .- en agitation, som samtidigt,
uråste gå ut på att för clen proletära r'örelsen vinna kamraterna
i vapenrocken;

att inom fackföreningsrörelseu verka för en revolutionåir.
taktik, som åsyftar att främja ej blott arbetarklassens dagsin-
tressen utau åven kampen för socialismens genomförande, alltså
cle arbetandes henaväld.e över produkiionen;

att bekämpa rusdryckshantering och rusdlr;'cksbruk liksoni
arrclra utslag av osunt nöjesliv;

att genom eu väl organiserad folkuppfostrings- och studic-
verksamhet förbereda en ny hög_rc kultur.

Om Ungilomsförbundet ooa*l 1920 och om ungilomsriirelsen
just nu i en föijauile artikel.

B A N il T.I TD II I N G B N

O,goD 16r Sor.4t' tjasl'"tVitb ttrnEltrh
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KARL LIEBKNECHTS SISTA DACAR

Karl Liebkneclrt ilötl.
'[-,ecknacl ar- Käte Kollrritz.

Över två år väntade den till fyra års tukthus dömde Karl
Liebknecht förgäves i Kaisers fängelser på sin befrielse. Slut-
ligen, hösten 1918, när Kaisers regering stocl inför sammanbrot-
tet, kom "benådningen". Den preussiska militarismen var för-
intad och Liebknecht, iless oförsonligaste fientle, som i kamp mot
den kommit i fängelse, firacles som martyr. Ilans vänner skrev:
"Tukthusfången visade sig starkare än massan av mäktiga och
väldiga, som så lätt blivit herre över honom. När den revolutio-
nära rörelsens våg höjde sig, när missnöjet växte och den all-
åänna insikten bröt sig väg, att den tyska militarismen bar hu-
vudskulden till kriget och var det huvudsakliga hindret för fre-
den, ilå blev namnet Liebknechi titl en symbol, som lyste för
massorna såväl viil fronten som hemma i lanclet och uppkallacle
dem till motstånd. Tusenden och åter tusenden jublade mot Lieb-
knecht när han återvände till Berlin för att som en triumfator
bäras genom Berlins gator."
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Liebknecht återupptog geuast den kamp, till viiken han hade
iangtat. Den gången gällde han änd.a in i de borgerliga demo.

kraternas främste lecl som revolutionens främste hjälte. Då kom,
tä veckor efter hans befrielse ur tukthuset, dlen 9 november.
Allas ögon riktades på den man, som hjatpt till att förbereda
clenna clag. Han kringjublades och ärades 

- 
profeten av en ny

fredstid. "I(arl Liebknecht har hissat den röda fanan på slottet,
stort jubel bland folket", lydde första meddelandet av Berlins
arbetar- och solilatråil. Och i tiilningarna läste man samma dag:

"På eftermiddagen var det en livlig trängsel kring slottet.
Uppfartsvägarna och platsen framför balkongen var tätt packad.e.

Btt antal automobiler med röda fanor höll bland mängden. IJnder
livligt jubel skc;t sig en liten lastbil, på vilken KarI Liebknecht
stoil under en röd, fana, fram gepom massan och höli framför
slottets huvudportal. Liebknecht förkunnade i ett kort anföranile,
att Berlins arbetar- och soldatråd tagit slottet i sitt skydd. Det
vore inte längre någon godtycklig privategendom utan foikets
tillhörighet. Sedan han sjä1v och en underofficer varnat för an-
grepp på byggnaden, fortsatte Liebknecht till massan:

'Revolutionens dag är kommen. Vi har framtvingat freden.
l-reden är i detta ögonblick sluten. Det gamla är icke mer.
Hohonzollrarna, d.essa som bott här i sekler, dleras valde ar fr;rbi.
tr denna stuntl proklamerar vi den fria socialistiska republiken
Tysklanil. Vi hä1sar våra ryska bröder, som för fyra dagar
sedlan skamligt jagades härifrån.' Liebknecht pekade härefter på

slottets huvudportal och ropade med höjd röst: 'Genom denna clörr
kommer arbetarnas och soltlaternas nya socialistiska frihet att
clraga in. På den plats, där kejsarfanan vajatle, vi11 vi hissa

den fria republiken Tysklands röda fana!'
Slottsvaktssolclaterna, som syntes på taket, svängde sina hjal-

mar och hälsade ned till mängilen, som trängdes mot porten.
I)en öppnades långsamt för att ge Liebknechts automobil till'
träde. Mängden hindrades att följa efter. Efter några minuter
visade sig, stormande hälsade av mängden, slottsvaktssoldaterna
utan vapen och ränslar. Strax darpå visade sig Liebknecht med

sällskap på balkongen, mot vars gråa färg en bred röd duk
stack av.

'Partikamrater', började Liebknecht, 'frihetens dag har bru-
tit in. Aldrig mer ska en hohenzollrare beträda denna plats. För
70 år sedan stocl här på samma ställe Friedrich 'Wilhelm IV och
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måste ta av hatten för tåget av de på Berlins barrikader för fri-
hetcns sak fallna, för de femtio av blod överströmmade ]iken'
Ett annat tåg rör sig i dag här förbi. I)et är hamnarna av de

millioner, som låtit sina liv för proletariatets heliga sak. Mecl

kluvna skallar, badade i blod, vacklar dessa offer ftir våldets

välile förbi, och dlem fc;Ijer hamnarna av millioner kvinnor och

barn, som för proletariatets sak omkommit i nöc1 och elänile. ocli

åter nya millioner av detta världskrigs bloclsoffer foljer efter

c1em. I dag står en oöverskåd1ig mängd av hänförda proletärer

på samma plats för att hylta den nya friheten. Partikamrater,
jag proklamerar clen fria socialistiska republiken Tyskland, som

sha omfatta alla stammal" och clär det inte mer ska fjnnas några'

slavar, där varje ärlig arbetare ska finna sitt arbetes äriiga lon"

T(apitalismens välile, som förvandlat Europa till ett likfält, är

br:utet. vi kailar våra ryska bröder tillbaka. vid sitt avsked

sade de till oss: Om ni inte på en månacl har gjort vad' vi har

gjort, så väncler vi oss bort från er. Och nu har det l<nappt gått

{yra dagar. Men om också det gamla är nedrivet, så får vi inte

tro att ilärmed vår uppgift är fyl1cl. Vi måste sätta till a1la.

krafter för att uppbygga arbetarnas och soldaternas regering och

skapa en proletariatets nya statliga ordning, en ordning a,r' frccl,

lycka och frihet för våra tysha bröiler och våra bröder i hela

världen. Vi räcker dem händerna och uppkallar dem till fullbor-

clandet av världlsrevolutionen. Den av eder som vill se den fria
socialistiska republiken Tyskland och världsrevolutionen förverk-

ligatle, må räcka upp sin hand som en edl!"

aila händer höjdes och rop ljöd: Leve republiken! Sedan bi-

lallet lagt sig, ropade en bredvid Liebknecht stående solilat och

svängde den röda fanan: Länge leve cless förste president Lieb-

knecht!
'Sa'långt är vi ännu inte', svarade Liebknecht' 'President

eller icke, måste vi alia hålla samman för att förverkliga repu-

blikens ideal. Leve friheten och freden!1

Strax clärpå hissades på kejsarflaggans stång clen röcla fa-

n å l-l .'t

Det -rar obeskrivliga ögonblick. Däruppe stocl nu c'[en be-

lriade tukthusfången, alla mål syntes upphunna, alla lidanden

betvungna, och all kamp och allt blod hade då ej varit förgäves ' ' '
Men retlan nästa dag insåg Liebknecht' att hans förväntnin-

gar ej hade fyllts. Och nu börjacle den obönhörliga kampen mot

2t1
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de' högersocialistiska regeringen. Denna ticl bestod av cragar
av vildaste hets, clemonstrationer, partisamma'träclen, andra mö-
ten, tal (från bilar med maskingevär!), sammanstötningar o. s. v.
Liebknecht arrangerade de mest imponerand.e demonstrationer som
Berlin någonsin upplevat och'ilka krävde den sittande regerin-
gens avgång. Vid en demonstration i de clagarna yttrad.e han:
"rnnari jag btirjar mitt föredrag, må ni, ärade kamrater, tillåta
mig att rikta ett privat ord till er. Ni vet alla, att man traktar
efter mitt iiv. skulle jag falla offer för en mord.kula, så ber jag
er 

- 
i mänsklighetens na att skona mördaren till

hans liv, ty han är en förblindad! De skykliga har mig på sitt
samvete, inte han. För honom oskadd till domaren, som ska ut-
tala sin dom över honom och inför vilken han ska bevisa sig
oskyldig till mordet eller bekänna sin skuli[."

stämningen blev allt mer upprörd i Berlin, och så kom clen
ciag då Liebknecht manacle massorna till öppen kamp. Det sked-
rle en 

'ecka efter spartakus-kongressen i riksdagshuset. Den ra-
clikale "oavhängige" polischefen för Berlin Eichhorn skulle av-
sättas av reaktionen? som blivit allt sadelfastare genom höger-
och centersocialisters uppförande, och nu gick det till väp'ad
kamp. Det blev som bekant Karl Liebknechts sista dagar.

Tiltr söndag den 5 januari 1g19 var Eichhorns avsättning
beramad. r siegesall6e talade Libknechi för värdiga proletärmas-
sor, det hade samlats jättedemp'strationer. Efter detta tal drog
massorna under hans ledning genom Brand.enburger Tor. på Un_
ter den Linden höll han nya anföranden: han uppfordrade tiil
l<amp och til1 arbetarmassornas beväpning, till bitdanclet av ett
rött garde. Darpå satte sig tåget i rörerse mot porispresidiet.
]irån balkongen talacle åter Liebknecht. stormand.e krävde uras-
sorna beväpning, d.e ville handla och se gärningar. slufligen fick
de den försäkran: "När vi behöver er, ska vi hämta er." "

Liebknecht begav sig titl Rote Fahnes redaktion. rlär erfor
han, att, beväpnade hade besatt Vorwärts', hela prässens och
woiffska telegrambyråns byggnader. För dessa åtgärder var, en-
ligt Ledebours uppgifter i den mot honom väckta {örräderipro-
cessen' Liebknecht ej ansvarig. Massorna hade kommit i rörerse
och kunde ej mer hejdas.

Måndagen åter i Siegesallde tal for oöverskådliga mas-
sor. l{u borjade gatumanifestationer från majoritetspartierna.
valtliga tåg rörtle sig genom Berlin, delvis bestående av rege-
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ringstrogna, deivis av Liebknechts anhängare. Jatteskyltar bars
omkring med inskriptionerna: "Leve Kari Liebknecht!", "Necl meil
Liebknecht!", "För '!tr'-ilhelm Liebknecht och mot KarI Lieb-
knecht!", "Mot broclermördanilet!" överallt tal och hets från
bagge håll, vredesrop och jubel. På många annonspelare synles
en b_ild: Liebknecht hängande i en lyktstolpe med vidriga anlets-
ilrag. Var det en provokation? 

- 
Striderna med vapnen började,

kanonerna talade, så slöts vapenstillestånd. Liebknecht förklarade
rr.nder sina anhängares jubel, att allt vore redo att störia reger.in-
gen och realisera det radikala programmet: "fngen ro, ingen rast.
förrän vårt mål är uppnått!" Fanor och affischer slets söntler
på galorna av bäggc lägreu och där fladdrade båI av poJitiska
sl<ri[ter. AIla ]idelser lycktes losslappta.

Tisdagen visade Liebknecht på höjclen av hans politiska
makt. Han höll hela rikshuvudstaden och hela Tyskland'i and-

lös spänning. Den natten fick han ingen sömn, han ledde för-
hancllingarna i polispresidiet. På förmidclagen {or han till en vän

i Neukölin och sov där två timmar. Så följde nya överläggningar,
mest i små lokaler i trakten av Bötzow-br;,ggeriet. Spartakis-
terna besatte detta såväl som stationen och anilra viktiga kvarter.
Kreutzzeitung fick komma ut men uncler förhandlscensur. På
eftermiddagen utspann sig haftiga strider om Branclenburger Tor.
som än kom i regeringstruppernas, än i spartakisternas händer.
Darvid inträffade rrågot för Liebknecht synnerligen karaktäris-
tiskt: medan handganaternas och maskingevärens kamp rasade.
besteg han en talartribun, som några dagar tidigare uppsatts, för
att hälsa de hemvändande trupperna, och hrill ett av sina oräk-
neliga anföranden. f sanning ett personligt mod, ett förakt för
faran, som gränsade till dumdristighet! Och hans beväpnade fi-
cnder var så forbluffade av detta uppträdande, att de ej kom sig
lör med något, ingen kula riktades mot honom. Makten av hans
lidelsefulla personlighet betvang ju vän som fiende. Här har vi
hela Liebknecht i detta hån mot omsorgen för clet egna jaget, när
det gäIlde livsverket.

Natten tili onsclagen kunde han unna sig någla timmars
sömn på en biljard i bryggeriet. Från morgongryningen åter pla-
ner', råclslag, besök. Till en av Liebknechts bröder kom ångest-
fyllci en arbetare och bad att han för guds skull måtte inverka,
på honom så, att han vore lite ftrrsiktigare med sitt liv. Stilla
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c,ch sorgset svarade brodern, att i alla anclra saker hade han in-
flytande på Karl, men ej i denna. ..

Nya strider uppstod uncler onsd.agen överallt, spartakisterna
liöil alla sina stä11ningar men regeringens motaktion under Nos-
kes ledning började. Delar av staden sjönk mot aftonen i djupt
mörker. Man kände, att här var d.et inte längre frågan om en

kupp, här gäIlde det den anclra revolutionen. De spartakistiska
massorna forilrade överallt "sin" Liebknecht. Men endast sällan
kunde han tala till dem, råclslagen tog honom helt i anspråk. Sr1

småningom utbredde sig över Berlin en skräck, för vilken lidel-
-serna vek. Överallt hördes skott. Döden gick genom gatorna.

Och nu kom över kämpen plötsligt ängslan för hans famit;
och dess öde. Sedan dagar var han skikl från den. Visserligen
hade han hittills l-r'ckats att regelbunclet hålla sig i telefonför:-
bindelse med de sina, men nu avskars dlenna förbindelse. Hans
följeslagare visste råcl: "Fröken, om jag inte inom tio minuter
]rar förbindelse, så låter jag besätta station." Detta gjorde åsyl'-
tail verkan. och Liebknecht kunde åter ostört telefonera. Ilans
söner sökte och fann sin far. "Ilur lycklig han var". berättarr
en vän, "när han efter lång skilsmässa åter hade sina söner hos

sig! Rörande var clet att se dennc mans kärleh till sina barn.
för vilka han ängslacles. Och vem som hadc sett cletta 

- 
bacle

iran så varit hans argastc {iende 
- 

skulle varit övertygad om

att den som stocl där framför honom så lycklig mecl sina barn.
var en varmhjärtad, kärleksfull och god människa, icke en vän
av det brutala våldet" När han träffaile sina söner, visaile ]ran

rlem all deu kärlch och ömhet de så länge måst umbära."
Den natten kunde han åter blott sova några timmar på bil-

jard.en. Torsdagen förcle med sig nya strid.er. Det under'
iiden besatta rikstryckelict återtogs av regeringstrupperna, och
även om ticlningsbyggnaderna rasacle häftiga strider. över Ber-
1in kretsade en flygare och kastade nedl. stora mängder av ett
flygblad: "Kamraterl Partivänner! Vännerl Vi vill äntligcn
fred. Det får inte flyta mer blod! Ej brutait vå1d rrtan förnuft
för till måletl" Hatet mot Spartakus växte, regeringen vanu i
rnakt. Bn liten episod från denna dag är av betydelse. Bn rna-
tros igenkände Liebknecht och viile stäIla honom till ansvar.
Mecl c1e hatfullaste orcl och talesätt skymfade han honom och
gjorde honom ansvarig frir de sista d.agarnas händ.elser och offe'i..
f)ch nu inträffade vad hans vänner så ofta haft anledning iahtta.
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I_,iebknecht försvarade sig, och de bägge motstånd.arna skikles med

en handtryckning ,o* åoo.". Äter hacte Liebknecht vunnit dn

anhängare.
På {redagen stod metllingsförsök i förgruntlen' Men alla

rann ut i sanilen, då de besatta byggnaderna inte återlämnailes.

spartakistiska angrepp mot olika bangårclar misslyckatles, .där-

Bmot återtogs andra av deras förloratle stödjepunkter. På efter-

micldagen {or Liebknecht med underjorrliska järnvägen rätt genom

Berlin och kunile inte neka sig att rlelta i olika foiksamlingar

där lideisefulla tal hölls. vid llallescher Tor harle han hela nat-

ten till söndag morgon sammanträtlen. Efter några timmars sömn

ville han fortsätta vidare men måste vända om ilå regeringstrup-

perna besköt vorwärts. Till medcletantlet, att hans äldste son bli-
vit innesluten där, svaracle han endast: "Iluvutlsaken är att han

uppför sig tappert, ty han är ju min son. Det kan heller inte

hända honom något, då han inte alis förstår sig på att använila

vapen.tt
Nu borjade regeringstruppernas planmässiga angrepp' Vor-

wärts besköts mecl artilleri och stormadles, och snart togs också

alla spartakisternas anclra stödjepunkter. Upproret var nedslaget.

Det var slutet på Liebknechts arbete. samtidigt borjaile en stark

hetsjakt på honom. Överallt sökte man honom och en hel här av

kriminalpoliser uppbådades.
Liebknecht for till Neukölin. En enkel trofast kamrats fa-

milj tog upp honom i sitt blygsamma hem i tretlje våningen av

ett gårdshus. Där omgav man honom meil en omsorgsfull kärlek
och aIIa tävlade i strävan att få honom att g1ömma ile gångna

fruktansvärda dagarna. Och även Liebknecht betygad'e, obekym-

racl om tilklrageiserna, på ett hjärtligt sätt vånnen sin kärlek.

Ilan tog hans iilla dotter tili sig och läste hela dagen sagor

för henne. Det var en flykt i en annan värltl'
Även under söndagen stannadle Liebknecht på denna till-

flyktsort. Äntligen kuncle han unna sig clen ro, han så väl be-

hövde. Mycket tänkte han nu på sina barn och särskilt sin Helmi
(Wilhelm, rlen äIdste sonen): "Nu här han är häktad, kan jag ju

berätta för er, vilket präktigt barn nin son llelmi är. När han

var tre år gammal, var vi ute på en resa. Jag steg upp på en

iiten kulle och var nära att falla ned. Den lille mannen ställile
sig framför mig, höll upp bägge händerna och ropade: 'Pappa,

ska jag hålla emot, så du inte faller'?" Denna vilja att tilltro



216 1g2t

den egna kraften det omöjliga, denna obetvingliga tro
egna gärningens makt, som här framträdde redan i det
barnet, är ett ett heligt familjearv sedan sekler.

Även foljancle måndag ända tili aftonen stannade I_rieb_
knecht i detta trevna hem; här tilbragte han sina sista vackra
och lugna timmar. oväntat mottog han underrättelse om häkt-
ningen av hans fru och yngsta son. Det var dlen bittraste smärta
som d.rabbade honom under dessa upprörda dagar. Förgäves sökte
han få närmare underrätt.elser om sin familjs öde. Få uftoo.o
frirefö]l t..o. m. cletta rlolila hem osäkert. Han foljrle sin orolige
väns råd och for ensam till släktingar i Wilmersdorf.

om aftonen samrnänträffaile han där med Rosa Luxemburg-
En liten vänkrets var samlail, man undvek politik. Liebknecht
berättade personliga minnen och taracre mycket om tidigare arbete
och strävandlen samt om sina forskningar. stor o"o k1m därvid
övei honom: "om. jag får veta, att de 'nia husund.ersökningen för-
clärvar något av mina historiska papper, så skjuter lug mig en
kula genom huvudet." Men Rosa Luxemburg skratlaåe: ,'Men
Karl' ni har ju ingen revolver alls!" - En dyster stämning råg
över alla och lat sig enclast med svårighet betvingas. Lieb_
knecht och hans väninna utbytte minnen från tukthus och fän-
gelse. Foljande dag, t i s d a g, skrev han här sin sista artikel
lör Rote Fahne.

O n s il a g den 15 februari var hans dodsdag.
vän som fiende var djupt skakade clå de i tidningarna 1äste

de sensationella rubrikerna: "Liebknecht skjuten vid. flyktförsök,
Rosa Luxemburg mördad av mängden!" r[änclelseforloppet i clen-
na hemska timma är bekant. Borgare från wilmersd.orf trängde
in i bostaden och fängslade olagligt Liebknecht. De släpade ho-
nom till Eden-hotellet, Garclesskyttedivisionens stabskvarter och
darifrån skulle han i bil ftiras till undersökningsfängelset i Moa,
bit. Men innan han hade tiilfalle att stiga upp i biien, gav ho-
nom vaktposten, en 'lfrivillig", flera kolvslag på huvudet, vilka
lörorsakade ett gapand.e sår. På vägen, i riergarten, fick bilen

- som man förega skaila, Liebknecht måste gå ett stycke
till fots och i en mörk alld blev han nedskjuten. De fem office-
rare, som åtföljde honom, uppgav, att Liebknecht _ ilen svårt
sårade och värnlöse - skulle ha gjort ett fryktförsök och de.. kraftiga män - skulle inte haft någon annan möjlighet att
"få tag i" honom. Genomborrad av frera kulor sjönk Liebknecht

på den
treåriga



'1921 277

Krasin.

sovjetrlzsslanrls ornbucl i rysk-engelska hrrnclelsför'h:rndlingarnir.

till marken och gav blott svaga livstecken ifrån sig. Han fördes
till olycksfallsstationen t Zoologischer Garten. Där kunde emel-
lertid läkaren endast konstatera hans död. Och då officerarna
visligen påstod att de ej kände tiIl liket, blev ilen "obekante"
inlagrl på bårhuset.

Först genom processen blev dessa fakta klara, och brottet
blev alilrig sonat, den ledande bland mördarna frikändes t. o. m.

mot sitt eget erkännancle!
Ännu på sin rlodsdag publicerade Liebknecht i Rote Fahne

en stolt, oböjtig artikel, vari han liksom gav sina vänner och

kamrater ett testamente:
"De besegrade i den blodiga januariveckan har ärofullt be-

stått provet; de har kämpat for ett stort, för den lidande mänsk-

lighetens ädlaste må1, för de försmäktancle massornas andliga

och materiella befrielse; de har gjutit blod för något heligt som

så hclgades. Och ur varje droppe av detta blocl ska uppstå häm-

lare åt d.e fallna, nya kämpar för tlen höga saken, som är evig
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och oförgänglig som firmamentet. "Spartakus slagen!" Äh,'sakta
i backarna! Vi har inte flytt, vi är inte besegrade. Och om de
än slår oss i bojor - vi är där och vi {örblfu där! Och segern
ska bli vår. Ilimmelshögt siår handelsernas vågor - vi är vana
att slungas från toppen i djupet. men vårt skepp gål
sin raka kurs f ast och stolt ända till må-
i e t. Och om vi inte J.ängre lever då när det är nått - I e v a
ska vårtprogra,m; det ska behärskaden
bef ria'de mänsklighetens värld. Trots al1t."

Nästan ännu vidrigare än mord"et och den lögnvävnacl, som
nu spanns ut, var de politiska intrigernas och hetsens skådespel.
Foljande iilla tidningsnotis - en ur högen! - karaktäriserade
stä.mningen: "På aftonen ilen dag, då Karl Liebknecht och Rosa
Luxemburg mördats i Berlin, tillkännagav i 'Wiihelmshafen di-
rektören för en operett-teater sin publif,den sorgliga häntlelsen.
Och det på så vis, att han i en mellana'kt i operetten lät kun-
göra den med trumpetfanfar och sedan 'Bedilelade publiken ilen.
Publiken mottog clen med. livligt bifall."';j:

Den 25 januari blev Liebknecht begiaven, tillsammans med
Spartakus-veckans fallna. Otiverskådligt var clet tåg, som föIjde
hans kista. En ädei, ren människa av innerlig vilja återgavs åt
den alstrande moder Jorden, som han så älskat.

(Sammantör1, ur H. Schumauus i Zimmerlr-altls marshäfte recen-
gerade bok om Katl Liebkneoht.)
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FERRE, EN
NENS LEDARE

Theophile Fen6.

"Jag är socialist, kommunist, ateist! Om jag är den star'-

kare. så akta er!" En liten mörk man mecl lång tläsa, genom-

borranile mörl<a ögon bakom ett par glasögon, ett r'ä,ldigt svart
skägg och svart hår. var det som på detta sätt tilltalade doni'
stolens ordföranrle, inför vilken han, den 19 juli 18?0, stod an-

klagad för sammansvärjning för mord på Napoleon flf. Den för-
argadle ord.föranden gav orcler att han skulle foras tillbaka till
sin cel1, men som det inte fanns några bevis på att han hadn

att göra med sammansr'ärjningeir, blev han till slut frigiven.
Det var inte första gången Charies Theophile Ferr6, då 25

år gammal. och med endast ett år kvar att leva, råkat i konfliht
med polisen. Ilan var förut straffad och tillsammans medl sin
blanquistiske kamrat Raoul Rigault hade han lett en fängelse'
revolt i Sainte-Pelagie. Efterföljare till Blanqui betraktades hal
endast som framgångsrik talare, inte som någon ledare. Hans ytt-
1'e, som beskrivits som en liten ilsken sparvs? var emot honom.

Under kriget 1870, sedan republiken proklamerats, kämpadc
Ferrd i nationalgardets leci. Ilan kom inte att få någon upp-
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seender.'äckande andel i händelserna av tien ru mars året därpå,
ehuru han tillhorcle Montmartres skyddskommittd, och tog obe-
tycllig del i debatterra, men orga'iserade tilrsammar. *eå ,iru
blanquistiska vänner cournet och Rigaurt polisväsendet, en a'
clc {å administrativa organisationer som blev kompetent orilnad
under Kommunen. Gatorna hölls i ordning och säkra -- vålds-
dåcl var praktiskt okända. De spioner, som från versailres gav
sig in i Paris, kom, om d.e utvecklacle ringaste aktivitet, mycket
fort i händerna på "den förskräcklige prokuratorn" Rigaurt och
I:'err6, som den 14 maj intog Cournets plats som ombud för den
o{fentliga säkerheten. "De trefärgade ärmarnas" mycket farliga
homplott, som skulle ha medfört ett uppror av det borgerliga
irationalgardet i Paris, kväviles av clem. r

r deras händer fr;ll också ruilorna för Napoleon rrr;s poris-
pre{ektur. spionavdelnirrgen. Tack vare clessa rullor kuncle de
iilentifiera förrådarna i egna leil. De sällsammaste, mest upp-
skakande upptäckter gjordes. Mazzinis egen sekreterare major"
wolff stocl faktiskt i Bonapartes solclrulla 

- samme wolff som
}ade hjälpt till att grunda rnterna,tionalen. och dessa spioner
fanns t. o. m. i r(ommunens egen lagstiftande församling. ioouo
Ferrd lämade sin befattning, brände han hela dokumenthogen.

slutligen lyckades de sammanföra ett stort antal värdefulla
gisslan, daribland Paris' ärkebiskop, Bonjean, hogsta domstolens
orilförande, och Jecker, anstiftarna av Napoleons texikanska in-
vasion. I{ommunen lyckades till en ticl stoppa morden på fångar_
na i Versailles genom hot om repressalier på dessa män.

När versaillarna trängde in i paris, kämpade Rigault och
Iferrd tappert. Rigault dodades i ett missil,ckaf forsok utt su-la
tillräckliga styrkor av nationalgardet till befastandle av La cit6-
ön. och som de andra mecllemmarna av Kommunen gömde sina
röda skärp och kröp undan dl.et ansvar cle åtagit sig, var Ferre
snart ilen ende representanten för den revolutionära auktoriteten.

Komrnunisterna trängdes tillbaka dag for dag av truppernas
tullt mer åtstramande järnring. Bakorn tlenna f"u--arschura"du
mur övervakade franska armdns officerare fångarnas dodanile.
I)en organiserade, obönhörliga och avskyvärda massakern på alla
kommunarder och alla som misstänktes vara dylika, var i
full gång. upphetsade av denna brutalitet och av förtvivlan ford-
raile Kommunens sista försvarare den redan beslutade avrättnin-
gen av gisslan. Ferr6, som hade moilet att ta på sig det nödvän-
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cliga ansvaret och i'te girondistiskt dolde sin fruktan bakom "pö-
bel's okontrolierbara raseri", beslöt utföra beslutet. Han åsåg
arkebuseringen av spionen veysset. rlan auktoriserade skjutan-
det av ärkebiskopen m. fl. 

- 
avrättningarna vid La Roquette.

fngerr kan undgå att känna medlidande med clessa män.
Många var utan tvivel skyldiga men dle flesta var icke över_
bevisade oeh många oskyldiga. sarskilt ärkebiskopen var en rätt-
skaffens och from man. Men hur hård och fruktansvärd denna
-"ista handlin€i var, är det svårt att döma 

'arken 
Ferr6 eller Kom-

munens upphetsade soldater. Det har aldrig funnits en regering,
som under liknande omstäncligheter skuile underiåtit att utföra
si' hogtidliga hotelse. Kommunens sista åtgärd var lika rätt-
färcligad som någon den utfört förut.

Ferrci ställdes jämte una.u louatemmar av,Kommunen inför,
tredje krigsdomstolen, där Merlin var orcl{örande och caveau all-
män åklagare, bägge brutala of{icerare; den sistnämnde brev se-
dermera galen och hade 'id ilenna tid just sluppit lös från e'
sinnessjukanstalt.

Kommunen var en hoprafsad församling och återspegladc
alla de parisiska arbetarnas fel och förtjänster. For ihop på en
siump en hop arbetare den dag som är och vad får vi? Kanske
en eller två dåliga individer, ett antal pratmakare, en mängcl
hederliga och medelmåttiga män och mycket få förstaredskäm-
par. Sådan var Kommunen. Där var Blanchet, en förfalskare.
Pindy, en överbevisad spion, Pyat, en feg skrävlare, där fanns
otaliga talare och många tysta obemärkta män, samt några få

- mycket få 
- 

som dugde till vad de hade tagit itu med.
När Kommunen kom till den kritiska situationen. var d.ess

bästa män döda. Delescluze och Rigault hade dodats i en gatu_
stricl. Flourens och Duval hade mördats sorn fångar utanför pa-
tis' murar flera månader tidigare. Yarlins tili oigenkännerighet
misshandlade kropp låg i något dike nära Paris. Ferr6 ensam,
mecl hjalp av Trinquet, en skomakare, haile att, orclna den för-
fä,rade massan.

Men inför rätta sjönk de svaga ihop och sökte klara sig.
Ilrbain, som föreslagit dekretet om gisslan. saile: "Jag kan en-
dast uttrycka min stora sorg över det förslag, jag gjorile Kom-
munen, och den indignation jag käncle mot brandanläggningarna
t'ch rnord.en mot slutet." Recöre, mecllem a' offeniliga välfärils-
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kornmittdn: "Jag kom till Kommunens möten först framemot
f;'ra, om eftermiddagarna och gick därifrån innan clet var slut.
Kommunen slösade tid på onyttiga cliskussioner och forceraile
igenom en massa beslut mot slutet av mötena, då jag inte var
kvar. Och jag försäkrar, ati jag visste alclrig någonting om be-

slutet om gisslan." Rastoul: "Herr ord.förancle . .. Jag proteste-

rru' med ali kraft mot morclen och brotten som begicks eller pla-
neracles uncler Kommunens blocliga dödskamp. Varken nära eller
på avstånd, clirekt eller indirekt vill jag ha något gemensamt

rned. de män som bräncle Paris och sköt gisslan." Courbet, den

store konstnäten, sadle, att han röstat för att slå omkull Ven-
döme-kolonnen endast av estetisha skål, och tiltbakavisade in-
ställsamt varje ansvar för Kommunens handlingar.

Ifela ticlen {örsökte Ferrd att mecl sitt föredöme inspirera
clessa män tili att åtminstone uppföra sig som tlet hövdes arbe-

larrepresentanter inför en segrancle fiencle. Från första början
vägrade han att försvara sig. Tfela rättegången igenom stack harr

emellertid emellan med frågor eller kommentarer, som gav honom

tilifäile att framställa någon tarvlighet eller ohederlighet son
regeringen begått eller på nytt stryka un[ler sin {ienclskap tili
clet samhälle som dömde honom. Merlin och Gaveau, domaren och

åklagaren, hade for länge seilan lämnat varje opartisklet och av-

bröt ihärdigt hans slutsatser. Ilans advokat lyckades skaffa' ho-

nom tillåtelse att läsa de sista meningarna.
X'err6: "Jag är en meillem av Kommunen och'i händerna på

cless besegrare. I)e vill åt mitt liv. Låt dem ta det. Jag tänker
inte söka räclda det genom feghet. Jag har levat fri och jag

tänker dö fri. Jag vill bara tillägga en sak. Lyckan är nyckfull
och jag överlämnar åt framtid.en mitt minne och min hämndl."

Merlin: "Minnet av en mörc1are."

En ad.vokat, kränkt i sitt yrkes hederskänsla, protesterade

mot att Merlin, som skulle galla för en opartisk tlomare, hacle

kaliat Ferr6 mörclare. Det fina auditoriet skrek högt mot honom

och när det åter blivit tyst svaracle Merlin leende: "Jag medger,

ntt jag användc det uttryck ni nämnde. Jag antecknar er an-

rn ä rkning."
Ferrd dömdes ti11 döden. Tlans till varje brott oskylclige far

var också i fängelse; hans mor hade genom misshanilel blivit
tokig och ilott sådan; hans bror var fängsiad och mycket sjuk
på grunc'l av misshantlel från versaillarnas sida. Endast hans
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unga syster fanns kvar att ge honom någon hjaip i hans sista
timmar. Innan han dc;dades hittade överste Gaillard, som v&r
che{ för fängelset, på en helvetisk idd att bryta hans sjäIsstyrka.
Han förde hans yngre bror, som nu blivit vansinnig, till honom
i hans cell. Flera dagar måste Ferr6, i sin väntan på döden, ut-
härda den hemska synen av den yraude ilåren som en gång varit
hans bror.

Domen had.e avkunnats den 2 september, men clet dröjde tili
den 28 november tills hans fick anmaning att göra sig fardig
att dö. Ilan skrev ett sista brev till sin syster:

"Tisdag 28 november 18?1, 9,30 f. m.
Kåraste syster!

O,m några ögonblick skall jag dö. In i det sista skall rninnet av dig
vara hos mig. Jag 'ber 'dig sörja för min kropp 'och ,lägga den samman
med vår olyckliga mor,s. Om du kan, annonsera i ticlningarna tid,en för
min begravning, så att vännerna kan vara rned; naturl,igtvis,ingen reli-
giös cerenoni, jag dör som jag levat: ,såsom rnaterialist. Lägg ,en bukett
eterneller på vår mors grav. f'örsök att bota vår ibror och trösta vår
far; säg dem ,hur högt jag ålskat dem. Jag omfamnar ilig tusen gån-
ger och tackar drg för all vånlighet och omsorg du har slösat på mig:
'övervinn clin ,sorg ,och viså dig, som rlu så ofta lovat mig, ,onrständig-
heterna vuxen. Vad mig beträffar är jag lycklig. Jåg går att ,sluta mina
litlanrlen, det finns ingen anlednirng att vara ledsen tör min skull. Jag
önskar dig a,llt gott.

Din tillgivne broder
Th. Ferr6."

IIan tillade ett postscriptum, att hon borde begära hans kia-
der och papper; sina pängar cläremot hade han givit åt fångar
mer olyckliga än han. Ilans vackra handstil var fullkomligt lugl
och regelbunden.

Ifan togs ut att skjutas tillsammans med. Bourgeois, en sol.
dat som man hittat i kommunard.ernas led, och Rossel, som eu
tid haile varit deras general. Ingen av dem visade någon fruk-
tan, men Rossel var meloalramatisk och fördröjde det he1a. De
fördes ut på dlen stora Sator; s|6i11en och bands vid tre pålar
ett stycke från varann. Det var en klar novembermorgon. Ferr6
r'ägrade att låta binda för sina ögon. Merlin själv kommende-
rade eld. Ferr6 blev knappast sårad av salvan och tlödades sedan
genom ett skott i orat från en soldats gevär. På signal av Mer-
lin btirjade orkestern spela och de regementen, som sammanförts
for att åse exekutionen, defileraile förbi de iloda kropparna till
tonerna av en munter marschmelodi.
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Maxim Gorkij.

Hur mycket underbart finns det icke i rysk psykologi, hur
mycket som på en västerlänning verkar skrämmande, men också
oerhört mycket, som fängslar och är tilldragande! Det ligger
också ett särdrag över den, i vårt land tyvärr alltför litet känrla,
ryska litteraturen. För att ta ett exempel: se Fjorlor Dostojevskijs
"Bröderna Karamasov", "Raskolnikov" eller "fcli'oten"! Vem
har väl 1äst någon av dessa märkliga arbeten utan att ha stan-
nat i stilla förundran inför den ryska karaktären, som i sig för-
enar ett barns godhet vid sid.an om den mest bestialiska grym-
het! De många olika inslagen i rysk vävnarl hör tiII det intres-
santaste man överhuvud kan komma i beh<;ring meil. Se t. ex.
huvudfigurerna i "Bröilbrna Karamasov", alla representerande
någon art av den ryska karaktären: fromheten, brutaliteten, tlen
lattsinniga livsglacljen, den hårda stoltheten, den krypande ötl-
mjukheten, den omåttliga impulsiviteten, förtrycket, lidandet och

- 
hoppet!

Någon har sagt, att även i den ryska karaktärens s. k. säm.re
sidor ligger det något vackert och säreget tilldragande, och
man har ilärvid pekat på den ryska grymheten. f den ligger,
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tlots allt. ett stallit ',medvetet inslag av barnslighet, d. r'.,i.
g o d h e t. I såväl Gorkijs som Dostojevskijs skildringar från de
eländas värld hittar man ibland verkligt kostbara pärlor mitt
uppe i smutsen, och det går knappast att frigöra sig från den
tanken, att det här är det lörharskande inslaget i ::ysk vävnad,
godheten, som kommer tili sin rätt.

Över det ryska folkets liv har det städse legat något av fajr-
1.ryck och martyrium så ock med. de ryska diktarna, som i
högre gracl än något annat lands varit folkliga i detta ords bästa
mening. Förföljda och bannlysta har ile fått leva sitt liv, och
cleras liv har därför.blivit oerhört rikt på erfarenheter, om än
{ruktansvärda sådana. De har blivit k ä t t a r e, som lika gänia
gisslat tsaristisk maktfördumningo som det dåliga och klander-
värda hos dem, som lidit under densamma. Dc har förhärligat,
rnen också bestraffat. Trots att de rJrska dik1ama varit foik-
liga, kan uttrycket "huvudet högre än allt folket" meil fullt
{og tillämpas på de flesta av dem, t. ex. en Gogo1, en Pusjkin.
on Tolstoj, en Turgenjev, en Dostojevskij och en Gorkij. Ensam-
ma reser de sig över folkhavet. i mångt och mycket liknande
gamla testamentets historiska gestalter. De flesta av dem, hur
oiika de i många avseenden än är, har de sett samhället sådant
det är, sett djupt ned i Lidandets och Elandets brunnar - alla,
har de varit väckare. prof etcr'.
, ,, .Detta omclöme gäller kanske mcr än någon annan M a x i m

G o r k i j 
-. 

Elandets och Liclandets mästare, såsom Romain Rol-
la"nil träffande kallat houom, ty alla som läst något av Gorkijs
rikhaltiga produktion vet, att karakäristiken är riktig.

Gorkij representerar eu alldeles särskild typ i rysk litteratur:-
Ifau är det ryska proletariatets diktare par preference,
Ilan har, så att säga, bildat skola. Turgenjev, Gogol, Tolstoj
och Pusjkin skildrar i främsta rummet den ryske bonden och
tjänstemannaklassen; Gorkij d.äremot stadsproletariatet, vagabon-
den, "barfotingar" och "föralettingar". Ifan vidgade den ryska lit-
teraturens ämnessfär. införlivade mecl d.en typer, som clittills en-
tlast andra före honom så där i förtrigående berört, och många
av dessa, t. ex. kocken Konovalov, skoflikaren Orlov m. fl. räk-
nas till den ryska litteraturens klassiska figurer.

Gorkij har tagit till sin uppgift att skildra samhällets för-
irampades liv och filosofi, han låter det som är svart vara svart

'ch skildrar detta svarta på ett realistiskt och meclrvckanile sätt.



t92t 227

Gorkij skiijer sig också från de övriga ryska diktarna i ett
llnrrat avseende. Ilan är clcn cirde -som unclgått att bli gri-
pen av den religiösa mysticisrn, som återspeglar sig i er
del av de ryska författarnas senar.e prorluktion. Dostojer.-
s k i j börjadle som en oppositionell natur. och biev som sådan för-
visatl till sibirien, clär ha' .tveckladcs tili clen religiöse mysti-
lier"n sådan man lär känna honom genom "Rröderna Karamasovl',
"Irlioten". m, fl. G q g o I började också på samma sätt. f "Rc-
vjsorn" 1. ex. gisslar han skarpt clpn alimänna l(,)rnrpi.ion,.rr i

R;ssland överhuvud samt äubetsmännens ör.crsittcri *o1 under,-
t-rrclnade och kryperi mot överorclnade. slutet blev detsarnma föi'
honom som för Dostojevskij: ångrande sin tidigare jiåterära verJ<-
samhet,slutade han mecl att hemfalla åt reiigionsgrubbel och m;'-s-
licism. Turgenjev utgör'heller intet,unclantag i detta fall.
Är,cn han började som rabulist 

- 
"Ur en jägares ilagbok" är clr.n

rrrest sviilaide vidrähning 
'recl 

livcgenskapsn 
- 

ogh slutade sonr
rnotstånclare till sin ungcloms icleai. Med T o 1s t o i var" {örhål-
ia'rrdet enahanila: om hans utvcckli'g från mater.ialist till varmt
t'eligiös, låt vara ichc mecl samma inslag av mysticisrn sorn hos
.ixcmpelvis Dostojevshij. får man en god bilcl om man läser Anna
I(arepin, där hjälten Levin är Tolstoj själv.

G o r k i j däremot utgör en kontrast till de här nämncla för-
r'atta,rna i detta avseende. Itrhuru ingen ytlig typ står han främ-
rnande för clet mystiska och ör'ernaturliga och han är samma rabu-
list nu, som när han som 24-åring framträdcle mecl sitt första
:rlster. Vid sidan om medlidandet är trotset clet förhår-
skande tlraget hos Gorkij. Dessa två clrag anser Gorl<ij vara det
rnänskliga framåtsklidandets förnämsta hävstänger. När. anclra.
iider, lider Gorkij, när andra kämpar. kämpar Gorkij rnecl, förut-
satt att kampeir gäller c'let gocla och rätta. "De tappras vzlitvett är'
]ivets visclom", har Gorkij sagt. Sjalv är han en av clessa tappr.:r
stlrr sätter det helas väl före clet egna jaget.

Ett mycket intressant kapitel år Gorkijs märkliga levnacls.
bri.na. Ilans egentliga namn är Alexej M. Pjeskov och hans dagar
l:rörjar rtiknas år 1868, då han såg iiagens ljus i ett fattigt tapet-
serarehem i Nisjni Novgorod. Fem år gammal förlorade han sin
llar: och vid nio års ålder blev han darjamte moderlös. Från denna.
titl liknar Gorkijs liv i mångt och mycket Jack Londons, i det
hau prövat en mångfalcl yrken. Vicl moderns frånfalle satte han."
fa,rfar hotrom i skomakarlära, fråir vilken hair emellertiil rvmctt,:
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så gick han först i lära hos en tecknare och sedan hos en målare
av helgonbilder. Detta ör?ergav han emellertid mycket snart oah
tog tjänst som kökspojke på en Volgaångare. I[är är det Gorkij
får sin första bildning, i det att överkockens bibliotek, bestående
av helgonlegender, romaner av utländska författare. blanil denr
Dumas ilen älclre, berättelser av Gogol och andra ryska författare.
ställes till hans förfoganrle. vid 15-årsåldern är det som det
växa,ncLe kunskapsbegäret hos Gorkij _- han var d.å träclgårds-
larling 

- 
tar sig ett något naivt uttryck. I den barnsliga tron

att vetenskapen vid universitetet i Kasan meild.elades gratis, reste
han dit. Ur den villfarelsen togs han, helt naturligt, mycket
snart och nödgades då, trots att den litterära förmåga, som slum_
rade i honom, mer och mer krävde att få komma till sin rätt.
taga tjänst först som bagare och sedan som vedhuggare, bärare
och daglönare. Lönen var knapp, ja, rent av otillräcklig och for-
tvivlan bragte honom då anda därhän, att han år 1888 försökte
begå sjalvmord. Detta misslyckades emellertid; efter eu tids vis-
telse på sjukhus är han åter frisk och vi återfi'ner honom då som
frukthandlare. Efter åtskilliga andra försök till utkomst obser-
verades han av den litterärt intresserade advokaten a. J. Lanin
i hans födelsestad, Nisjni Novgorod. Ilos ilenne man, som, en_
ligt Gorkijs egen utsago" utövat ett stort inflytande på hans ut-
veckling, erhrill Gorkij a'ställning som skrivare, en befattnirig
som han, driven av äventyrslust. lämnacle för att hemlös,vandra
flrån stad. till stad i det stora tsarriket, levande det vagabondens
växlingsrika liv, som han i sina böcker så mästerligt skilclrar.
som såda' blev Gorkij väl förtrogen med "barfotingarnas" värld

- 
ltrländets och Lidandets till synes bottenlösa hav. rlans va'il-

ri'gar sträckte sig ända till Kaukasus, tlär han i cn Tiflistidning
debuterade med berättelsen Makar Tjudra 

- 
i svensk översätt-

ning inforlivad i boken "Konovalov" 
- 

111ds1 pseudonymen Gor-
kij, som betyder "bitter". Hemkommen till sin hemort ägnar
han sig åt författareyrket. Ryktbarhet vann han år 18g4, iiå
han publicerade dlen uppskakande bo'denovellen "Tjelkasj" i för-
fattaren vladimir Korolenks tidning. Denna berätterse är är,en
översatt till svenska och återfinnes i boken "Urspåracle". X.. ö. är
åtskilliga av Gorkijs arbeten ör.ersatta till vårt språk, ehuru en
clel av dem tyvårr är utgångna ur bokhancleln och knappt står at1,
upp'bringa i antikvariaten. Av Gorkijs till svenska översatta ar-
beten fi;rtiänar följande att bli bekanta för ett långt större fler-
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tal ,än vacl nu är fallet, nämligen: ,,En morl', "En bikt,,, ,,på
bottnen", "I mörkret och i fängelset", ,,Tre människor,,, ,,Kono_
valov", "IIrspårade", "Orlov och haus hustru,, t'Varenka 

Oles=
sov", "Foma Gardjejeva", "Min barndom" och ',Ute i världen,,.
En del av Gorkijs clramatiska arbeten har med framgång uppförts
även i sverge. versformen har Gorki endast använt i t åir.t _.,
den hänförande revolutionsdikten',Falken".

Vari ligger nu det säregna i Gorkijs diktning och vad ärdet som gjort honom ryktbar? Frågan är kanske lättast be_
svarad, om man säger, att det är den revolutionära tonen
hos Gorkij, hans nedbrytande av allt konventionellt i skildringen
av livet, sådant han genom det ståndiga jäktandet lart sig se det.rran införde i ryska litteraturen en jämförelsevis ny fö"reteelse,
proletären, och gör den tili språkrör för sin .yn på livet, sam_
häilet, moralen' plikten etc. Det nya t os Gort i; är alltså den
miljö, han rör sig i, och hans sätt att skildra durr.u,,r-u, Där-till ar hans stil ypperlig, viiket även kan sägas om hans natur-
skildringar. "Toma Gardjeva" och "Tre människor", vari kärk-
borgerligheten får en grundlig avbasning, för att nu ta ett par
exempel, gör ett mäktigt intryck och etsar sig formligen i min_
net hos läsaren. Trots det motstånd Gorkij helt naturrigt mött
erkännes han som Ryssrands störste nu levande författa;, fuiltjämförlig meil anilra storheter i rysk litteratur.

Gorkijs namn är också förbundet med den ryska revolutio_
nära rörelsens historia. Hans kritiska sinne, kärlek tiil det rätta
och hat mot förtryck och orätt, crrev honom tidigt in i den revo-
lutionära rörelsen, där han stundom intagit en flamskjuten rolr.
Som sådan har han också varit föremål för ryska -yrrdighut.r,uppmärksamhet och satt en tid internerad i Riga. Nar han år
1902 valdes till hedersledamot av ryska vetenskapsakademien
vägrade tsaren stadfästa beslutet 

- Gorkij var ju revolutionärr
Utom det, att han flera vintrar vistades på Krim på grund av
bröstlidanrle, har Gorkij måst tillbringa många a, i tarrdsttyt t.
under denna tid har han samarbetat bl. a. mecl Lenin, Lunat-
sjarskij och Zinovjev och har uncrer cren tid han syssrat med re-

'olutionärt skriftställarskap redigerat och medarbetat i flera.
framstående socialistiska tidningar och tidskrifter. r rtalien or-
ganiserade han tillsammans med. Rysslands nuvarand.e kultusmi-
nistei, Lunatsjarskij, en mönsterskola för arbetare, med utvalda
lzirare. senare grundades liknande skolor i ,Bologna och paris. T
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schu'eiz gjorde hau bekantskap med Romain Roiland, som all.t-
sedan förblivit hans uppriktige vän. 1906 företog ha' en sensa-
tionellt uppmärhsammad. resa, delvis i revolutionärt syfte, till
rlörenta staterna. r sin nyligen utgivna bok "The Brass checre"
be}a'cllar d.en amerikanske författaren uptori sinclair detta Gor_
l<ijs amerikabesök och det sätt varpå han mottogs av kapitarist-
pressen. Detta kapitel saknar icke sitt rilIa intresse just nu.

Efter dcn ryska revorutionen (marsrevorutionen) stärde sig
Gorkij i skarp opposition till Kerenskij, vars dunl<la ideal inga_
l'ncla tillfredsställde Gorkij. Denra opposition överflyttade Gor-
i<ij också på bolsjeviherna, strax efter det de tagit makten, me'
rletta varade ej längrc. Gorkij mecl sin vidsy' begr:cp, att ]rär.
måste det a r b r: t a' s och som Lunatsjarskijs medhjärpare har rrar,
också nedlagt ett berömvärt och storartat arbete för foikbilil.
ningsväsenclets organisation. H. G. wells berättar i "Ryssland
i skymning"' att Gorkij {ortfara'cle står mitt uppe i kamien och
:'"rbetet. "lika stark och välmåencle nu som när jag 1906 lärclr
Iiänna honom". "Och personiigen har han vuxit oc,r,hört."

att Gorkij har öppen blick för cren proletära revorutio'e.s
betydeise framgår tydligt av det "upprop till kuiturvärlden".
som han någon gång uncler 1g18 utsände. Däri framhåller han
nlt den ryska prolctära revolutionen har "planetarisk be_
t v d e I s e" och anropar västerns foil< om hjälp att bygga upp
ett bättre samhäile än det. som ledile tilr cle' katasi.oi, oar.
rerkningar Gorkij i sin mån söker mildra. Denna hans insats
]rör till dem, som säkert torde komma att närnnas mecl tack-qanr-
het av de generationer, som får clraga nytta därav. Denna gär_

'ing tillhör historien, liksom Gorkijs iitterära verk bildar epok
i derr ryska ]iticraturen. vore någon högre grad av rättvisa'rå-
dande i denna den bästa av världrar. erhöri Gorkij Noberpriset i
litteratur. så torde knappast komma att ske. Gorkij höi sanrro-
likt till de människor? vars verk uppskattas först sedan de gått
till det stora okända 

- 
d. v. s. för sent att kunna beröuas med

rnänskliga hedcrsbetygelser.
De som lärt känna Gorkij genom hans litterära arbete vet

likväl vem han är: en stor diktare och konstnär, e' obefrächad
och varmhjärtad idealist, en revolutionär i anda och sanning,
en revolutionär som börjat med sig själv __ för att nu tala med
Linrlhagen 

-r 
€tr fyrbåk på vagÅ litt *tt nytt och lyckligare

samhälle: e n m än n i sl<a.
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OFFICERSUTBILDNINOEN I RODA
ARMEN. Av AEMILIAN MARDARASZ

, Se uPp med leilama!
(Satir ör'er: engclska kolstrejken-q f,örråcla.nde. i The Communist.)

"Ilurr-rpa gcnomicver ej endast dcn sociala revo-
lutionens utan också 9"1 tociala lirigets

1AS."

Bucharin: Komrfiunisnens A B C D.

I)en karaktäristiska barnsjukdomen i varje revolutionär ar-

mö är bristen på ledare (officerare). Det ligger i sakens natur'
att den revolutionära armdns människomaterial, d.en revolutionäre
soldaten (som, när han försvarar revolutionens erövringar ooh

mål, samtidigt försvarar och hävdar sina individriella och sina

klassintressen) retlan 1änge står uncler vapen' retlan länge är

inrangerad. i trupp och arm6kår, meilan officersfrågan ännu allt-
jämt är oufpklarad. Men de militära operationerna visar sig

snart lika föga framgångsrika utan lämpliga leilare som'varje
parti- ellei facklig rörelse uniler samma ftirhållanden; och'varje
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revolutionäl' årmd utan lämpliga ]edare (d. v. s. alltså varje re-
volutionär armd i sin borjan) måste licra en hel rail nederlag.
I'ranska revolutionens första arm6 hade på grund av ledarbrist
och därav friljande disciplinära missforhållanclen ännu år 1?92,
tre år efter sin tillkomst, ett tämligen ringa värde. Detsamma
l<araktäriserar också de första faserna av den nordamerikanska
irihetskampen mot Englancl. Den kontrarevolutionära officers-
liåren ville och kunde ingenstans föra de revolutionära bataljo-
nerna till seger- Det tog lång tirl, tills de revorutionära sordat-
massornas revolutionära meilvetand.e och intellektuella nivå ur
dessa massor själva utkristalliserad.e de revolutionära befälha-
varna. Den tidpunkt då revolutionsarmdn brir stälrcl under revo-
lutionär ledning (vi får aldrig nöja oss mecl rlen alrra högsta
ledningens sinnelag) är också bc;rjan tilr revolutionens militara
seger. Den ryska revolutionära sovjet-armdn 

- de röda gardlena

- lerl också att borja med svåra nederrag. Men just detta ka-
raktäriserar cle ryska massornas höga moraliska och intellektu-.
ella nivå, att de inom reiativt kort tid 

- 
inom ett år _ kunde

stäl1a en betyilande del av armdn under proretärt (kommunis-
tiskt) underbefal. Denna omständighet har man att tacka för,
att ile forna röda gardena, som 1g1? viil Narva blev slagna av
de tyska stormkompanierna, i detta ögonblick såsom sovjet-
Rysslands röda armd är en av världens mest betydancle militära.
politiska och ekonomiska faktorer.

Ifråga om befälet i röda armdn säger Bucharin följander
"En mycket viktig uppgift för kommunistiska partiet ,är.

framför allt den snabba, i stegrat tempo försiggående utbildnin-
gen av verkliga befälhavare i arbetar- och bondearmdn, av röda
officerare, och den snabbare utbildningen av kommunister vid
röda krigsakademien."

Ungerska röda armdn fick också pröva på den trängande
rödvändigheten att lösa den proletära befalsfrågan. Folkkom-
nr.issariet för krigsväsenilet hade också redan anordnat en be-
fälsutbildningskurs, enligt vilken inom 12 veckor 600 pålitiiga
kommunistiska befäl av olika grader skulle förstärkt clenna clen
yngsta revolutionsarmdn. Men kursen blev, innan den kunde
fylla sin bestäinmelse, upplöst genom clen segrand.e kontrare_
volutionen.

Det är känt, att ilen vitgardistiska kontraievolutionen, un-



1921
aDo

clerstodd av högersocialisternas förrädiska unclermineringsarbete,
banacle väg för den rumåniska imperialismen. Men när det på
nytt gäller i ungern 

- 
och den tiden kommer! -- då ska vi veta

att bättre skydda oss. Meil den första proletärdiktaturens iär-
ilomar för ögonen kan vi lugnt påstå, att revolutionsarm6ns be-
{älsfråga är en livsfråga för den proletära diktaturen. Befäls-
materialet måste kompletteras i frärnsta rummet ur ile prole-
tära massorna, i nöil{all ur de intellektueila arbetarnas led (re-
,servofficerare). Till frågans lösning behövs tre kurser:

1. Befälsutbildningskurs för till trupp_ och
kompaniledare lämpade underofficerare. varje aktivt tå*puo-
cle f' d. reservunderofficer (korpral) med verkrig krigserfaren-
het bör kommendleras till befäIsskoian, om han äger verkligt kom.
munistisk ,åskådning, om han har tillräcklig inteilektueli kapa-
citet, om han revolutionärt-moraiiskt sett, ifråga om sitt upp_
trädande, är ägnail att leda trupp. antalet kurser beror på an-
talet kommenclerade elever, men en kurs bör inte överstiga styr-
kan av ett kompani på fältfot (batteri, skvadron). MåL: jamte
teoretisk även praktisk förmåga att leda i strid, perfekt handha-
'r'ande av maskingevär och handgranater. Kursen varar 12 veo-
kor. Lärare blir de mest lämpade fackmännen.

2. Militära kadettinstitut. Till systematisk
liomplettering av befälsstaben upprättas för unga proletärer be-
fälsakademier, i stil med de gamla militära fostringsinstituten.
flär meddelas clen från det revolutionära proretariatets ståncl-
p*nkt strängaste moraliska, intellektuella och militara utbilil-
ning. Frir utbiklningen av de unga proletärerna (arbetar- och
bonclerevolutionens kadetter), armöns blivande röda officerare,
.iordras den största omsorg och de största of.[er. Villkor: prole-
tär härstamning, psykisk och fysisk lamplighet. Skolan g.ooor-
gås på tre terminer. Första terminen är huvudsakligen ägnad
rekrytutbililningen, så att eleverna uniler de två foriande termi-
nerna' rlå de utom fortsatt militär utbildning åtnjuter vetenskap-
lig och politisk fostran, reclan är lampliga för garnisons- ocb
brachialtjänst.

3. Hogre o-ef älskurs. X'<;r de mest framstående sol-
daterna, som genomgått de två föregående slagen av skolor, vi-
dare __ i nöilfall 

- 
ftir f. cl. reservofficerare, om d.essa är i po_

litiskt, moraliskt och militärt hänseentle absolut påliiliga, orga-



riseras en högre befälskurs. Mål: bataljons- och regementsled-
rrirrg.

Befålskurserna för övriga vapenslag (kavaileri-, artillerj-
och ingenjörstrupper) upprättas inom ovanstående ram.

Frågan om befälsutbildningen vächer också till l_ivs frågan
cm utnämnt eller valt befal. Hänsynen till anclamålsenlighet
pålitlighet, Iämplighet och clisciplin understödjer obetingat ut-
nämningssystemet. Den modärna arm6n (och röcla arm6n måste
in i det minsta vara en moclärn armd) är ett så komplicerat il-
strnment, att dess befalsfråga inte ett ögonblick får göras bc-
roende av sympatier eller antipatier hos'trupper, kompanier eller
bataljoner. Lika väI som det obetingat är högsta krigslednin-
gens sak att utvälja det bästa krigsmaterialet, de bästa vapneri.
den bästa tekniska utrustningen åt truppe därför att den
bast begriper det 

-, så är det av samma anledning dess sak afi
utvälja, utnämna och fördela befalet.

"Det väsentliga i frågan äL", säger Bucharin i Koåmunis-
merrs ABCD, "vad som äl fördetaktigare; vtr,cl som gör arm6n i'
cless nuvarande tillstånil kampdugligare: val av befäl nedifrån
eller clettas utnämnande uppifrån. Om vi betänker, att flertalet
av röcla armtins soldater består av lantarbetare, vilka umbäran-
den de måste utstå, hur landet utarmats genom kriget, på viiken
1åg nivå av medlvetand.e lantarbetaren i atm6n står, så inser r.i
utan tvivel, att val av befäl enclast skulle ha ett upplösande,
sönclerrivande inflytande på armdu. I allmäniret är val av be-
{al (ehuru detta är vårt ideal, vår mest brinnande önskan) i de1,

nuvarande ögonblicket skadligt och farligt."
Ryggraden i tyska imperalistarmdn var du.t pt"oriishe jun-

kerofficern. Den tyska militarismen kunde bli så oerhört mäk-
tig darfor att junkerofficern inte bara var truppförare utan också
den orubbligt trogne politiske ombuclsmannen för den tyska im-
perialismen. Denna junker måste vi skapa 

- 
i r ö t il
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lDte Ingend der Revolulion.
''Bort med dem som ständigt grönlma, rtr vail srort som r.ärde. såg
värkats har av späcla krafter. spända ar en ,eldig hågl
Bort den blick, s'om, skarp för hinclren, är för mårets skönihet skum!,
Hädan, f,ege mån och gutrbar! Fjänrnen er från heligt rum!,,

så ropacle cliktens Dexippos och manad.e ctre unga tili befrielsekami'r
mot trarb,ari,et. Ryd;bergs strålancie dikt kommer mer ä.n en ,gång lör ens
tanke, när man sy,sslar rned rlen revolutionära ungdom,sinternationalen
or'h dess gärning under kriget. När mr'tärrker på. den väldiga här ar
'hänförrla ung'domar i alla land, ,som i d'en gamla socialistgenerationens
för,fall vid värdskrigets utbr.ott grep ledningen i den revolutionära kam-
pen. När man besinnar, hur det i stor utstråckning är just tlen tidens
unga, som nu i värd,srevolutionen leder ma,ssornl till kampen, den kamp
'rde vuxne och förvuxne,, mestadels svek. När. man vet, vilket mått
av per,sonlig lycka och glåidje som offrrts arr unga pr,oletärer i alla land,
vet, hur de bästa av tid,ens ungtiom likt Athen-ungilornen gått {ram vil-
ligt givande "livet,för kom;mancle släkt', - metl ,'alilrig en känsla av skråck.
aldrig en tanke på {lykt" -, när man minns ile röcla unga martyrernr
från $ovjetryssland,s fronter ooh barrikacler, från f inlancls .och Ungerns
'r-ita skräckdagar, alla de tusende unga kurirernå, som under stiindig
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livsfara, korsar hontin,enterna och jordens yta för kommunis,rens sak!
II'opplöst såg det ut i värrlen när värrlskriget pågått några år. Den

gamla g,s1s1åti,onens r,evolutionärer - med en del lysande undantag i per-
soner och partier - hade förrädiskt eller moilstulet hångett sej åt en
-f'eg bidande slöhet - man var för försiktig, för klok - 

,,värdens klok-
skap föder henne sorg och feghet, ,skam och isvek,,, för att fortsätta paral-
lellen med Rydbergs dikt - ur:en då fanns ,guililov .le unga, vars tro
aldrig släcktes, vars rnotl alclrig ,sviktade, vars International aklrig brast!
llen rörla ungilomsinternati'onalen var - jämt'e arbetarkvinnornas - ctren

erda som inte kriget ,sprängde. Tvärtom, den födcles av kriget på nytt,
till nytt liv, i den proletära r,evolutionen Jick det unga proletariatet ,sin
iivsluft, barn'et växte till yngling, till kämpande ung jälte, och med be-
rättigail,stolthet kan Kommunistiska ungdomsint'ernationalens exekutiv-
kommitt6 börja sin nu utkomna stora reilogörelse för de tr,e sista åren-q
arbete rneil orden: "Den proletära ungilomsrörelsers historia är till ,stor
tlel'clen proletära revolutionens historia.,,

Denna r'edogörelse, som i ilagarna kommit Zimrnerwakls re-
claktion tillhanrla, bär titeln Die Jug,end cler Revolution (Itevo-
lutionens ungrlom) och undertiteln Tre år av proletärisk ungdomsrörelse,
1918-1920 (Uagtiomsinternationalens förlag, Berlin). Det är en vol5zm i
stort format på över 500 'sidor med ett 50-tai bilder och omfattanile, utom
exekutivko,mmitt6ns rapport, 1ängre eller kortare översikter över den röila
ungdomens arbete de tre sista åren i Rysslanil med grannstater, österrike.
llngern, Tj,eckoslovakien, Jugoslavien, Rumäni,en, Bulgarien, Grekland, Ita,
lien, Spanien. Schweiz, Tysklanil, Holland, B.elgien, Danmark, Norge,
Svärge, Interskandinaviska byrån, Finlantl, Frankrike, Nordafrika, Eng-
lan,il, !'örenta staterna, Mexico, Argentina, Portugal och Palästina.

På det begränsade utrymme, som här står till buds, år det om,öjligt
att ens ge 'en antydan om d,en rik'e.clom av fakta, ung tro och hänfört
arbete på alla områdenr agitation, studievärksamhet etc., som möler lä-
saren. Och vail som kanske mest gläder en kommuni,st är att forna
åre väl mycket drömmande opraktiska lynne är som trortblåst. Från en
ung svärmare har d.en röcla ungdomsinternational,en blivit en stark vaken
ung man, med hela sin entusiasrn kvar, rnen parad mecl en fruktansväril
och rik erfarenhets re,sultat i praktisk gärning. Med den ungskog, den
revolutionåra arbetamörelsen ått i Kommuni.stiska ungdomsinternatio-
nalen, är s'egern viss. Den ungdom,en - mecl sina fel och brister, på
gott och ont - den lirlelsens och viljans ungdom har redan nu gett och
ska än mer ge män,skligheten vad Dexippos bad Zeus om för sina unga:
'rgosselynn€, hoppfull håg och fantasi,,, och dårför kan vi mitt i ,rlet ånnir
så tunga mörkret och eländet rned samma diktare f,örtröstansfullt utropa:

"Då ar träldomsoket fallet, då är värden skön och fri!,'
T. N.
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Tärldsrevolulionens perspek{tv
utvecklas i det. tal Lenin höll på vårt ryska ,broderpartie tionöbkongress i Moskva i mars på fOljande sett:

,r' Hjälpen från västeuropa k'ommer. Den kommer visserligen inte såraskt som vi önskar, men den komrner och den blir .allt stOrie, Jag harredaa påvisat, att Kommunistiska internationalens andra kongress i fjolblev en kampfaktor i denna kamp. NatJigt"i" fru" vårldsr,e'orutionen nutagit ett stort steg framåt i jtirniorel,se *uä i fjot. Kommunistiska inter_nati'ionaren' *om vid tiden för fjolårets k,ongress en.ast verkadei form ari proklamationer, har lu i varje land trlivit ett själv_ständigt parti, och ej nog här,m,ecl, nei, kommunism,en själv har blivit ,e'kampfråga i hela arbe,tarrörelsen O"..fr.,rrod. Men ån mer: i Tyskland.Frankrike 'och rtalien brev Kommunistiska internationaren inte ibara ar-betarrörelsens cent.rm utan fastmer *r,t"o--ror';;il;;'#äri* rirnti dessa rand' Man kunde i höstas inte ta en tysk ,eller fransk tidningi sin hancl utan att rse, hur man dår var böjcl för r^osk'a och bolsjevikcrnaoch hur bolsjevikerna och ile 21 villkoren för an,slutning till Tredje inter_nationalen blev huvuir.frågan för d,et p'oritiska livet där. Det är "i;";;-ör'ring' 'som ingen kan ta ifrån oss. värkrsr,evolufionen mognar ochparallellt rned den skärpe,s Europas ekonomiska kri,s. Men om vi dära'skulle vilja sluta' att vi därifrån lnom kort ticl ,skulle få hjärp hert enkerti form av en proletärisk revolution, ilå vore vi vansinniga, och jag tror;nt1 deJ finns någon i d,enna sal, som inbillar sig något dylikt. Vi harunder d,e,ssa tre år lärt oss inse, att vi ifråga om vär.lsrevo.lutionen intefår sätta allt på 'ett kort och att ut'ecklingens gång, s.orn r,:isserligenallm,er påskynclas, denna vår kan ge oss denna revolution, men inte måstege oiss den. och 'därför måste vi för,stå att bringa våra förhåilanrien inomooh utom 
'andet 

tilr sådan enrret, att vi för rång tid btir i stånd att up'-rätthålla proletariateis criktatur och - om ookså endast så ,*arri"såo' -råda bot på den nöd och de kriser som bryter in över oss. End.a,st såär problemställningen riktig. och,oantastlig.
Om -förhålianclena till uilandet yttrade Lerin vidrre:
England var reilan vid tiden för p,orska kri,get berett att ,'nd,erteckna

handelsfördraget' Engelska bourgeoi,Jin rönskade fördragets avslutande,rnen de engelska hovkretsarna vil1e det ej ooh förhindrade äet. f"ig"t *uAPolen fördröjd'e avslutandet tilr nu i dagarna. r nära sammanhang m*ddenna fråga står frågan om koncessionerna. under fjorår"t ,f".åuutt
1i. 

oss med denna fråga mer än förr. Don 28 n,ovember utfaräa.des detdekret av folkkommissariernas råd. som framstålld,e k,oncessionsfråsan i
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cr för cl'e utländska kapitalisterna rätt gynnsam lormr )Ied clefta d,ekret
tog vi 'ett steg tili ankn;.'tandc av koncessionsförtlinaleiser. Centralkom-
mitt6n var för n'ö'dr,'åndighcten .av dessa koncessioner och vi komrner att
bc eitrer att med 'er auktoritet understödja clenna åsikt. D.et år ,så myck,et
tödvä.ndigare, som vi iIrlecl ,egna rnedel, utan utlanilets hjälp inte kan åter-
upprätta vår förstörda hus,hållning. Blotta importen av tokniska för,emål
hjälp'er o,ss int'e tillräckligt. Vi måste gc koncessioner på bredare ibasis för
att ,säkerstäIla oss fullt morlärn:r tekniska anord.ningar. På så vis kan vi
tlock till en fjärdedel, kansk'e till ihålIten, hinna upp c1e rnest avanoerade
liinilerna. Den isom någotså.uär förclomsfritt beskådar det :ruvarande låget
inser, att vi utan ,sårlana arrang,emang skulle stå i ett mycket svårt
lä.ge och iörst så ,småningom mecl arr,spånning av all vår krtrft kunna
hinna upp 'd,e'nåimnda iänderna. Fölhancllingar har redan inletts med några'
rrv jordeus störsla, lruster. Nrlurligtvis är tlet inte alis någon kärleks-
r..iälst från deras sida. tlc gör'rlet barr för tlerr oerhörda vinslens skull.
llen nuvarande kapitalismen iir inl.o lällgre dcrr rrormalu Iidens kapitalism:
r-ien tar hundratals procent och utnyttjar monopoliseringen på värl,clsmark-
natlen. Oss kommer naturligtvis tl.etta att bli mycket d)'rt. men vi måste
lrjälpr rir tpknik fram.

De engelska arbelarledarnas lörräderi
i kolstrejken ger r'årt broder,organ The Oonrnuuist i London

iurledning till en svidancle viilräkning med clet isnygga klör'erblail av ar-
b'etarledare: Thornas, ,Bevin oob Flodges. som i clet ögonblick, tlå arl:,e-
tama kunnat vinna en avgörande seger, {ör'råilcle 'de arbetande massorna.
Det är en katastro , betonar tiiiskriften. m,en en ännu fruktansvärdar'{r
fara år d'et om vi inte vill inse orsakerna till den katastrofen. Vacl är
tlen lunclamentala sva.ghet i hela rörelsen. som nu plötsligt avslöjats? I)er
är, att rörelsen. som kan existera eni{ast som ett kamporgan, ledes ar
letlare ,so n inte vill slåss. Men d'et är rner än det. Det är frånvaron ar.
en ,gerrlensatn id6 bland ar,betarna. frånvaron &\r'en enande klasskampsfilo-
sofi. Thoma,s måste gå. kräver vårt broderorgan vidare. Thomas kommer
inte att gå av egen fri vilja. Tihomas rnästc liöras ut. Men det är into
hjälpt med att köra ut honom. D,et {inns tusen färd.iga alt inta han"s
plats. De engelska fackför,eningarna har nu ställts ansikte mot ansikte
m'eri ,ett val, som ile ej kan unrlkomma. ,\ntingen behåIla tlessa ledare
och finna sig 'drivna till den ena kata,strofen effer ilen anrlra, tills arhe-
tarna, tnötta på att bli förrticida och övergivna, ka,star I'rela clet gamla ma-
sl<ineriet öv,erända, eller inrikta he1a. sin politili på att befria
arbetarklassen och avskaffa löneslav,eriet. !Iå fackför'eningarra nu, innan
tlet är {ör sent, se i ansiktet erfarenhetens l:ittra 1äxa och en gång för
aiia 'clriva ut giftet ur sin organisations kropp. Kör ut de falska ledarna.
Gör om hela maskineriet Jrån topp till tå. Knyt fast den icke-officielln
rönelsen från industri till inilustri. Krig, rtan tvekan .och utan hänsyn,
nr'ot varje ljum. Enighet. som tretyd.er enighet rnecl förrådare, är 'en lögn.
Det finns ba,ra en enighet som duger, enigheten i kampen mot kapitrrlis-
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rnen' skapa den 'e'igheten osh intet mindre, kä''e'ecknet på varje aktionoeh varje man, tjlls siuiligen de ,engerska fackföreningarna kan intaga ,si,plats i ]edet blantt värrdens karnpande fackföreningd, r aen röda fackför-eningsinternationarens srutkamp och sruiliga triumf! Detta har varit ettfruktansvårt ögonblick i vår rör,els,es iristJria. . Det kan bli ett i."älsignatögonbiick, om arbetarna Jörstår sig på att anr,ända clet.

't
Lögnerna som svåIler uf våra barn.

t*ir nåmn skriver unde. o'rnsiående rubrik den r-ärldsbekaute engerske

iY;,:-"::."J ",..T:" A n g e r I om ententens "1"r"ttif. r"rr.ioi"u.iog*,
llorlLrk mot uentral-Errr.opa. .Eransmännen kan. _lramhåiler. -4.., leva uu .ir*egna livsförnödenheter. Men Engrancl? ,'vi är' beroend,e o.,. otla'rrrirrga"au,,,Dc måste tillverka mcr än för egen nödtorft. Om dc ej gör d"i finn*rtel iptei överskottt f,ör oss. "vi k'ommer bokstavrig,en att .dö av. svårt.Virra barn kommer alt s1 uprr på gat.ornt som de SO, iW*" 

"* 
p"*..

trr.i går mot den totala rui'en. De tyska produkteÅa .,n. oÅbii"riga först.ora .ornråclen som Ryssl.anil ,och Balkan. Vi har med ,berått *oj .*urr_nat fabrikationen a\r ctrem genorn att unclertrycka de Jrämmande agentu-r€rna, genom att upprätthåila brocriade' ,och d,en ekonomiska fraraiysien.-lllmänheten protesterar inte. Tror ,clen, att ur detta kaos ,snart ska kom_ma att framgå en ny ting,ens orilning? Nej, rnen ,clen vill inte göra .sighesvär. På de probJ"em, den ställes inför, begär den lätta l,ösninlar, lös_rtiqgar sorn inte ,stör aress ordinära kånsloförropp. och de känsrår, ma']ättast väcker, är rängtan eJter repressari,er, instinkterna tiir ,håmnd ochorövring. Barnen (i rysklancl). vilka framför allt vår vrede drabbar. åroskyl'tliga. kvinnorna. som prockar vecrpinnar i skogarna, arbetarna, somnran styr med 'efter )rehag, är inte rner skyldiga. Ty,skrand är en admini-
stration, 'son in'ehårl,er ett visst antal brottsriga precis som London cller
New York."

Ja, mr Angell . . . rnen dessa brottslig. .har lerlningen i regeringa'ra,i 'liank- och trustledningarna. D,et är detta ni inte vågar 
"afu o"it ot.

'\ven 'ett så klart borgerligt ingenium som Norlan Aigers a. tuogut r
tlt-'n borgerliga, kapitalistiska iil,eologien, och han och hans fabi,ska vänner.r'ågar 'ej 'dra, ut kons,ekvensen om hur den av clem r,å1 insedcla 1ögl-
rttmosfä,ren 'ska rriirlra-q 1rt: €ien,om det bolgerliga sa.mhällets störtande!
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