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SOCIALISERINGSFRACAN
Av ALFRED KAMPE

Lloytl {,leor:ge: Sesir. grrml'c gosse. 91öm
låt oss prtrta a.ffä,r,er!

va'cl gom har varit och kom och

(Liberator.)

l. Soclalisering löri.
Kravet på socialisering av naturrikedomarna, industrien och

hancleln irar sedan de stora omväIvningarna i Ryssland och Mel-
laneuropa även nått vårt land. De arbetande massotna. som undcr
århundraclen håIlits nerc uliler ilen ekonomiska livegenskapens



tryck, begynner med allt starkare stänr.ma fordra ändracle förhål-
landen: man har så 1änge uncler oerhörda lidanden slitits meil det
gamla lika orättfärdiga som odugliga och förhatiiga äganclerätts-
systemet, att man nu framställer yrkande på dess snara, för att
icke säga omedelbara aweckiing. Man vill, meil anilra oril, ar'-
veckla det gamla och ersätta iletsamma mecl det ideella socialis-
tiska framtidsprogram, som Karl Marx skisseraile redan för mer

än ett halvsekel titlbaka i tiden. Man vill socialisera samhällets
konstanta värilen.

Den franske syndikalisten Lagarilelle, citerad ar- Vander'-
velcle någonstädes, säger ordagrannt: "En social författning kom-
mer icke tili världen utan efter lång förbereilelse" 

- 
och mecl

l<änneilom om den historiska utvecklingen på det socialpolitisha
området måste man härvidlag ge honom r'ätt. Socialiserings-
tanken, till och med omsatt i handling, är nämligen icke av går-

ilagens Sverge, om vi rätt läser vår historia, ehuru samtida makt-
ägande med ord och åthävor söker inbilla värlilen, att vi lever uti
de yttersta dlagarna. De vill icke till de fattiga eller egencloms-

lösa lämna en enda munsbit av stulna förmåner från sig.
Likadant har det varit i alla tider. När Karl Knutson, som

för resten annars icke var något kungligt ideal, vilie frånhäncla
kyrkan dess mest skrymmande egendomar, blev han utan försko-
ning sparkad från tronen. Samma öde var ämnat Gustav Vasa
vid Västerås riksdag 152?, men han var klerikalismen och tle
andra herrarna för stark och för slug - 

följaktligen måste de

böja nacken uncler den beryktade recessen, varigenom kyrkan
frånhäncles icke minilre än 33,000 hemman antlligt frälse; en

ingalunda föraktlig socialisering, som kunnat få vidsträckta fitlj-
der, då l<ronan ilärigenom bler' ägare av ungefär hälften av all
jortl i riket.

Nu förutsätter socialiseringen emellertid icke allenast iu-
dragning av egendom, jord eller industriella värden, uta,n äveu

iless utnyttjande, rationella organisation till samhallets och fol-
kets bästa - 

och harvidlag svek givetvis clenna kungliga inclrag-

ningsmakt. Kung Gösta såg förnämiigast till egen förkovran och

eget skön. En icke obetydlig del av de inclragna egendomarna
lades nämligen till de gustavianska arvgodsen, varigenom kun-
gen utökade sin och släktens förmögenhet högst r'äsentligt. "I
hans egenmäktiga förfogande om svensk jor[l såsom sin egenilom",
säger Geijer, "framlyser den gamle adlige godlsägarens frire-
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ställning, att den svenska odalbonclen i sjalva verket blott är
{rälsebonde och sitter på ciet bättre foiirets jorcl." Han bortgav
även, förlänade eller försålcle till skattc flera av de ä1dre krono-
egenclomarna.

När KarI XI fioreslog sin iika ornfattande som berömda re-

iluktion, varigenom alla förläningar och kronoegendomar beslag-
lacles 

- 
kronans inkomster ökac1e omeclelbart med 200,000 daler

s:mt 
- 

utgick man tvivelsutan från oegennyttiga och sunda för-
utsättningar. I{en konungen dog i sin bästa år, och honom fc;ljde
hans livsverk i graven. Det icke sonen hanrr rasera, fullbordailes
av frihetsticlens hejcll<;sa aclelsr'äide! som återkrävde allt som {ör-
ut inclragits, och rnera tiil. Lanclet rålcaile, j {rihetens missbru-
hade namn, in i en realitions- och forfallsperiod, till vilken näp-
peligen makc {unnits varken fiirr eller senare.

Sålunda gick konungarnas socialiseringsförsök om intet,
även om man måste erkänna, att det senaste tviv'elsutan var byggt
på personligt {ullt oegennyttiga motiv: omsorgen om rikssam-
hället var den leclande tanken. Men då icke folket tillåtes ut-
staka kungsvågeir för reformers fortsatta utveckling, utan hålk:s
tillbaha, kan man icke begära att cle lyckligt ska kunna föras
i hamn. Massviljan måste und.erstödja även diktatoriska åtgärder.

Med ovanstående har vi emellertid end.ast velat påminna om,
att vissa sociaiiseringstitgärder företagits även under gångna år-
bunclraden. ehuru i en helt annail ancla än fiir niirvarande avses.

Den nva tiden har lagt initiativet i folkcts halrrl.

II. Vad menas ned socialisering?

Nu kanhända vi först och {rämst, {or att förekomma miss-
förstånd, bör lämna några upplysningar om, vad som menas med

socialisering eller vacl socialisering är. Det är inte alla, som är
iullkomligt hemma i ilerr sakeir, kan man märka både ntr och ilå"
Sålunda tror icke så få, åtminstone inom ilen allt annat än

ckonomiskt och socialt upplysta borgarklassen, att socialisering
är iletsamma som att låta all ekonomisk vcrksamhet övergå til1
staten och kommunerna 

- 
och i gruncl ocli botten är väI ingeir-

ting oriktigare än detta betraktelsesätt. n',n c1e1 fåkunniga kan
icke ens övertygas om annat än att socialisering är detsamma

som statsclrift och att alla människor ska förvancllas till stat-q-
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I'*.ktionärer ir, la pensionärerna på s'artsjö .etc. statt_:n, skrias
clet om t. o. m. i clen lelativt uppll.sta försam1i.g. som kalla-q
riksdagen" skall i ilet utlovacle f'amticlssamhället {örcshriva alln
r'åra handlingar: vad vi ska,ll åta oc'h dricka. vilka brtcirer oclr
ticlningar vi skall äga rättighet ai;t läsa o. s. v.

E' norsk socialistisk {örfattare, oscar pecler,sen. som slcrivit
i clctta och hithöra'de ärnne'. har ochså mecr allt skäl anmärkt.
att rne'ingar. likna'de tlem, r'i här o'an srrisserat, icl<e allenasl,
hiir hemma i de borgerliga barnhamrarra. 

'tan ma' möter dem
liven på platser i[är: rnan i verkligheten borcle vcta bättre _ till
rch meil hos foik. so''' anses shickat att under'isa lanclets a_[rn-
tlcrniska .ngclom. Därfiir tordc c1et, i'nan vi går längre i vår.
utreilning, vara absol.t nödvändigt att redogöra fltir vacl sociali-
sering är och hur'lecles den kan gå för sig. Nu måste'i emei-
lerticl för utrymmets skull {atia oss kort, och clå ha' vi ick.
finna någon bättre definition på här behantliade begrepp än fiil-
jande: socialisering innefattar att överföra
egendomsråtten och koutrollen över pro-
dukti o n s ur e c1I e n p å s a,m li ä1 I e t. Det är uppgiften
hel och hållen 

- 
och samhäliet om{attar'. som bekant. alla rnän-

uiskor, som har cle' geme.samma ''mänskliga,, ege'skapeu alt
','ara underkastade eu mängd a'dliga och materiella belrov. som
skatl lillfredsställas. Harför kräves natrrrriga hjiilpketior (jorrl.
gruvor. skogar etc.), maskiner. reilshap och andra prod'ktions-
rneilel i före'ing mcd mänskligt arbete för att komma till
-qiir rätt.

Såiurda är samhållet iche lihtydigt mccl staten. N),ss citr:_
racle författare. som har ett synneriige' gott grepp på clet ärnno.
l,an behanrllar, säger. a,tt staten är en centralorgalisa,tion. som
har tili 'ppgift att fräurja vissa gemc.samma öndämå1 

- 
h.lr

nämner upprätthållanilet av ordningen, rättsväsenclet och andrir
likna'cle kollektiva behor' 

- irrom det mänskliga samhiillct. sta-
ten har alitså, för att anr'änila egen terminologi. tagit på si'a
axlar att undan för"undan lösa flera och flera a' samhällsmetl-
lemmarnas hollektir.a 

'ppgifter. Men att state's verksamhet
sirulle nå de' om{attning. att den skulle ku''a främja eller till-
f'edsställa alia meclborgares inclivicluella b*ehor,. är icke tänkbart.
Som 'i alla vet. är' stateus intressen icke sälia,n i strirl merl sam-
häl i ets.
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Ifan kan hellel icke säga, att komnuncrna är någla fullö-
diga representanter för samhället. I)c utgör egcntligen och ute-
siutancle enclast en cleceirtralisation ar- arbetet, fc;.- att främja ele

i<ollehtiva samhäiisintressena. Men cle representcrar likväl i flera
lall r'erkliga samhällsintresserr i ännu högre gracl än stnten, clär'-

llii att cle icke be{attar sig med. sådana spörsmål. som är till
s:imhällets skada. Militärr'äsenilet cxcmpclvis är statens påhitt
-- icke kommunelnas.

Men utom staten och komrnuncrna, finrrs tlet flcra .rlika slags
organisal,ioner i samhäilet. blancl aridra konsumtions- och fack-
löreningar. De har uteslutancle till ändamå1 att främja kollektiva
ot'ir ind.ividuella behov. Det finns även anilra organisationer, som
har till uppgift att tillvarataga människornas gemensamma iu-
tlessen på skilda områclen 

- 
utom de särskilt nämnd.a. Så-

luncla: socialiseringens rättesnöre bör vara, att clen verksamhet,
som lämpar sig för statsdri{t. må läggas uncler staten; den som
bäst kan utnyttjas inorn hurnmuncrna (exempelvis spårvägar inom
stäclerna o. s. v.) hänföres dit; clen som ger största vinsten ge-

rrcim privat organiseracl gemensamhetsclrift bör läggas tiil andra
organisationer, fackföreningar, konsumtionsföreningar eller andra
samhälle1igt kontrollerade sammansiutningar o. s. v.

Ifan må även i sammanhang härmecl ihågkomma, att socia-
liseringeri har ett tvåfaldigt ändamåi:

1) att sätta hämsko för exploateringstenclensen, c1. v. -q. fiir'-
hinclra att enskilda personer til1ägnar sig frukten av audras ar-
bete;

2) att öka arbetets produktivitet och därigenom skapa en

filrnuftigare ekonomi metl arbetshrafteir och arbetsmecllen. Den
s.lir,.ii inskränka arbetsmängden till det socialt nöclväncliga genom

att genomför,a plånmåssighet i produktionen. I)ärmed har vi i
stora, ilrag skisserat vail som menas med socialisering -; i for"t-

sättn.ngen kommer ämnet 1-tterligare att utformas inom gränsen
ov skilda sliecialområden.

III. Organisatlonen.
Det medges till och meil av ganska moclerata sociologer, att

rnotsatsförhållandena mellan å ena sitlan clen arbetanile och å

andra sidan den besittanile l<lassen, den som proclucerar värdlena
och clen som disponerar clem, i längden blir absolut ohållbara.
Man kan egentiigen icke fortsiitta -qtort 1ängre på den nnvarande

24it
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I)rocluktionsvägen ä. ma'hittills gjor:t 
- 

ocir clärför är clet pr.r-
letariatets 'ppgift att återställa clen försvun'a harmonie' i sarn-
häliet. Det kan icke nekas ti1l. att harmoni på de gruncl-
läggancle ornråilcna.. är en förutsättniug för ordning och reda i
samhällsförhåIlandena i övrigt.

I)ärför måste n)ra utvägar tiligripas" och enligt mångas och
r,år' meni'g är socialiseringen för'ärvarancle ile'encla möjliga. om
man med allvar 'ill uppnå enighet och fricl. r anslutning härtill
I'ramlaile också clen tyska socialiseringskommissionen med sitt me-
moranilum till folkkommissariernas råd i januari 1g1g ett särskiit
beaktansvärt förslag, att upptagas i tyska rikets grundlag: 1) att
samhäIlet skulle övertaga naturriked.omarna (gr'r,or och vatten-
lall etc.). ekonomiska företag i allmänhet och jorclegeniloma,rna,
för att c1ärigenom uppnå enhetlighet och ordning med häns1.n
tili produktion och priser; 2) att arbetarna. förbr'karria och saln-
hället ensamma skulle ha inf)ytande över clen ekonomiska crrif-
ten. Därmed vill rnan helt enkelt säga. att privatkapitalismen
-"kail avskaffas.

Såluncla kan vi reclan nu. på basen av dc motir.. som före-
bragts. vafa ense om. att en socialiseringslag. som gör rlet möi-
ligt för samhäIiet att kontroliera .ch organisera, ile naturkra,fter
och ekonomiska företag. som för närvarande ligger i enskiicras
häncler. är absolut nödr'ä'cligt få til1 ståncl. Merr när vi är e'se
så långt. hommer under alia förhållarclen ett synnerligen vihtigt
momcnt att speia in: i vilkcnanda.ellerpåvil-
ket områcl c skall vi r,ä1bör ja? I vilken orcl-
iring bör' cle skilda näringsgrenarna och inclu-qtrierna -*ocialiseras?

Deu på clctta områclc sl.nneriigen hemmastadde nonmanlrer.
reclaktrir Alfrecl Madsen, håller före. att man i första hanri bc;r
göra pänningeinråttniltgarna. banli- och {ijrsäl<rirrgsväsendet tiil
sarnhällsegenclom - och harr motiverar synnerligen bindanrle
c'lenna uppfattning. "Vi 1evcr. i finanskapitalismens tidsålder". sä-
ger han. "I'inanskapitalisterna, har kontroll icl<e allenast övr:r
rräringslivet i alimänhet. utan även över dr.1 offeltligas organ.
De måste berijr-as clenna makt. De olika fölsäkringsbolagen bör,
varl; efter sin art, slås tillsammans och unclerställas cn central
och sanhällclig kontroii. Bankerna ska också sammanslås under
sakkunnig administratir' lcdning och fullstiindigt samhällelig
hontroll -- inbördes förcnacle i en ör,er alia stående riks- ellel
nationalbanlr. Gcnom att socialiser:a 1tärningvä-"enclct får sarr.häl-
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let kontroll ör'er allt disponibelt kapitai och kan därigenom efter

behov främja produktionen på olika områden - 
och icke som

nu använd.a det till'profitändamål. medan det är ganska svårt att
få nödiga pänningemedei till uppförande av bostäder, ociiingsföre-

tag o. s. v." Man måste medge, att clet ligger en fullständigt rik-
tig och sund tankc undcr författarens framställning'

I fortsättningen biir man givetvis närmast ägna uppmärk-

sarnheten åt naturtiligångarna, råämneskällorna, medl anil'ra ord

skogar:, gruvor och jordegendomar. Särskilt bör man 1ägga vikt
vic1. att alla större arealer av obrukad. men ocllingsbar joril in-

drages tiil kommunerna eller bonderåden, för att antingen över-

tagas av jorclli;sa, arbr:tare cller oclrså uppocllas på ko[rmunal elier
1<ooperativ väg. särskilt bör vi här i landet, så långt vi kan. icke

giömma ryska sovjetrepublikens jordprogram, som ger en ypper-

1ig vägleclning i fråga om storgotlsens utnyttjande till tlet all-
männas väl.

"Jorilen var i äldre tider folkets egendom", säger Otto Bauer

- 
och han kan ha tillagt, att den även brukailes kommunistiskt'

i gemensamhetsbruk. Sedlermera övergich clen på ett fåtal häniler,

såsom vi redan påvisat i första artikeln. då svenska konungars

socialiseringsföretag behandlades, och följden blev det nuvarande

ohå11bara ti11ståndet. Nu måste där{ör inclragning tiilgripas och

förvaltningen organiseras på ett iiknande sätt som förvaltningen
av clen socialiserade storindustrien: kunniga förvaltningsråd, som

i sin ordning ti)lsätter godsförvaltaren. utses av arbetarna och

distriktets lantbruksexperter, a1lt i ör'erensstämmelse mecl nyss-

nämndla r1-ska program.

Siutligen bör även nämnas att.kraftkällorna: {orsarua och

vattenclragen och till desamma anknutna industrier givetvis un-

kastas samma öde. En nödvändig förutsättning fOr all industriell
drift är kraften 

- 
och man ser också. hur i utlandet kravet på

socialisering av kolgruvorna kommer i första rummet. Men man

må icke griömma, att samma ro11 som stenkolet spelar i England
och Tysklantl. samma roll spelar cle vit a k o 1 e n i Sverge 

-och
därefter måste vi givetvis rätta oss. "Då samhället". säger clen

förrLt citetacle norrmannen, AIfred Madsen. "får herraväldet över

ilet flytande kapitalet: övel de viktigaste råämnes- och krafl'-
källorna. uppnås en svnnerligen effektiv kontroll över hela det

r,konomiska livel .''
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IV. Förval{ningsspörsmåI.

När produktionsmedle' socialiseras och procluktio'en ickc .,r-
lenast tages i bruk för att tjäna pängar, utan för att täcka be-
hoven, ska samhäIlet antaga en frå' clet nårvarancle fullstärr-
cligt avvikande karaktär, Nu skall icke öhad procluktion Jängr.e
uppdraga flera miljonärer, fattighus och {ä'gelser. utan i stäilot
.rka det allmänna r.älståndet 

- 
och i första hand bereda de värd.-

skapancle ha'dens och andens arbetarc bättre villkor, {ör att följa
alfred Mad.sens tankegång. De' förioradc arbetsgräcljen skail
iite'komma. varje forbattring av teknik och arbctsmetoder skall
rika procluktionen, det vill säga det allmänna välstånclet. Eko-
nomiskt framåtskridanile skall bli en kä1la titl större välståncl
och större {rihet. Nu däremot är det en kåila till 1yx och över.-
lllöd för överklasse' och arbetslöshct och beroende frir .rbetar.rra.
Så kan ilct icke, och lår ej heller fortgti längre.

Naturligtvis skall även export och import. liksom i cleir
rlska sovjetrepubliken, ställas'niler samhällets kontroll. rrikaså
sha gemensamhetsprincipen genomfijras i varub),tct inom lan_
c'let. Ett nåt av kommunala eller kooperati'a ha,nclelsföre'ing,,r.,
sorterancle unde' centraler i resp. branscher. skall utplantcr.as
överallt. ,\tt bringa ortlni'g och recla i ciet vir^,ar', som 1ii)r

'rrärvarancle präglar cle' pri'atkapitalistiska handeln, är en nöcl-
vändighct. MJ'che' arbctskraft skall dä^'icl successivt kunna frr'-
göras och överfriras på clen direhta procluktionen.

Nu måste 'i ernellertid, för att gå tirJ g.rnde' av vår't ärn'c,
även stanna några ögonbiick infor själ'a recluktio'c': ]ruruviila
e'sättning skall lämnas eller icke. Som vi minns från {örsta r^--
delningen läm'ade varke' G'sta' frasa r:ller Karl Xf något
som helst veclerlag -- och rned känncclonr om. hur iorde' och na-
lurtiligångar'a kommit i kapitaiistern.s hänrler. är, ma' irösa
t'eksa'r att följa deras exempel. "När en inclustri s.cialisera,.".
siiger äve' ova' citerade författare. "d. \,. s. överför.es från p'i-
vatkapitalistisk till samhällelig egenrlom. skail ciet _ ske efter
clen marxistiska formein: "expropriatörerna ska själva expr.o-
p'ieras". Men likväi behöver icl<e konfiskationen ske clirekt och

'tan ersättning. fortsätter han, till de enskilcla ägare. som är
"olyckliga" nog att först dra,bbas av expropriationen: inch'ag'irr-
sen av den kapitalistiska förmögenheten bör rrerst ske genom i.-
'lilekt Lreskatining.
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Stadsbamret' I,Iamma
hrrr'!

rnarnma! Se på, den stackars fågcln ilriln hal ingerr

('l'er:kuiu-q av Svarrhlra.n R.ohius,or i Lib,erator.)

lfan skuilc 1,i]l belr,sande härav ]runira ar\,ända löljaude c-x-

empel: Grängesbergsbeioppet skall socialiseras. I)r:t äl en affär'
på åtskilliga hunclra miijoner l<ronor. Skulle inclragningen ske
direkt, miste aktieägarna vad cie ägcle. Skulle clet vara rätt-
vist. när skogsjobbare och .jorclmagnater'. ftjr att ieke tala om in-
rlustriiclkarna i gemen, finge bchålla sitt? Nej, säger. Madserr.
t'let skuile iche vala rättvist 

- 
ocli icke helier klokt. l)en cli-

lekta indragningen kan. liksom i Rvsslancl, clå bolsjevikerra o1'-

ijvracie makten, vara cr1 historisk och social nödvändighet, i syn-
nerhet om revolutionen antager r.ålclsam karaktär. man kan korn-
ma i ett tr'ång-"läge. rnor] ,im griinqesbergaxnas egenrlorn lrorr-

q
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fiskeras'tan crsätt'ing. sk', shogsjobbare. verkstadsågare och
ilabrika'ter omedelbart bii uppmärksamma och frukta att samma
öde skail clrabba dem. De sha därfor strax sätta alia kraf-
ter i rörelse, för att åstaclkomma förvirring, om de icke alla_
reda. gjort c1et. De ska göra allt för att bringa virrvarr i clet
el<onomiska livet. inna' planen {ör socialiseringen, clen nya för-

'altningsapparaten. f'ngerar effektivt. Men genom indirekt
l<o'fiskati,n ska grängesbergarna få en viss ersättni'g och så-
l.nda icke komma "på bar backe". Ersättningen skall emeller-
1id ihopskrapas av clen samiade kapitalistklassen genom clirekt
ricli progressiv förmögenhetsskatt. Genom en förmögenhetsskatt
från 5 till 10 r\ 20 procent kan privatkapitalet överföras på sarn-
hailskapitalet, exempeh'is genom en socialiseringsfoncl und.er iop-
pet av 10 å 20 år. Den samlade kapitalistklassen får sålu'da
inlösa de enskilda kapitalistgrupper. som först kommer i tur att
socialiseras 

- 
och det kan givetvis icke bli ta1 om köp e1ler ex-

propriation genom indirekta eller clirekta skattemedcr på det ar-
betande folkets bekostnacl. ej heller genom lån med. samma följ_
iler. Men sägas bör emellertid. att storgoclsen. fiedeikommisserna
icke förglömmandes. bör indragas utan någo' som herst ersätt-
ning. eftersom jorden ursprungligen stulits.

Förvaltningsspörsmålet är tvivels'tan både det viirtigaste
och det vanskligaste. Det kråves en uppl-vst arbetarkrass, mecl
solicl unclerbyggnacl. om man skali kunna bevara och behålra
makten. Ett gott samarbete mellan alla eller de flesta av sam-
hällets r.ärcleskapancle krafter. är absolut 

'ödvändigt. Därför.
.säger Maclsen. måste man vinna cle i'tellektuella för socialisme'.
i'genjörcr. 'ch teknici. och arbeta.na måste sjäIva bli intelrek-
tuella. ska{fa sig kunskap om ekonomiska- och för'altningsspör's-
ml1.

Slutligen måste är..en för leclninge' ar. det hela r,äljas clrifts-
råc1. beståencle av praktiskt och teorctiskt kunniga personer, r.alda
på demohratisk grundval av clet arbetande folket. och represen-
teranile icke allenast proil'centernas åskådniilg och i'tressen.
utan ärren förbrukarnas och allmänna samhälleliga s}-irpunkter.
I)essa ledare lår i allt väsentligt sanrrna uppgifter som för när-
valancle clen hapitalistiska leclningen i ctt inclustrielit {öretag
eller i en trust har.
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DEN VITA
AV FRANZ RÄrcOS

TERRORN

Terrorn är ingen uteslutande r:evolutiouär upp{inning. De

regeraildes herravä1de över c1e unclertyckta ripprätthåIles mei'l

våld. Yarje statss;'stem uppb;'gges på våIdet. Detta. för varje
tänkande människa klara och oveclerläggliga faktum. förnekas
av borgerliga skrifitställare och jurister på det skamlö'saste sätt,
doijes bak allehanda juridiska snirklar och välljudande demokra-
tiska frarser. Enligt cleras åsikt finns d.et ingen klass-stat; sta-

ten står över klasscrna. Till föIjd därar' han rnan heller icke
tala om boupgeoisiens hlass-temor. Och som trclgen vapenbro-

der förenar sig socialdemokratin medl clenna skenheliga lögn.
Den har samma uppgift som ;bourgeoisien: att avkoppla prole-
tariatet från klasskampen och säkerställa c-[en kapitalistiska ut-
sugningen.

Tack vare c1e socialpatriotiska leilarnas förräderi inbiilade
sig många arbetare. att staten sto'd över klasserna. att clen stat-
liga maktens mål endast var att säkerstäIla clen samhälleliga
orclningen gent emot "oorilentliga" element.

Men när ilen b,orgerliga staten vecklar, när revolutioneu sii-

ker störta clen g'amla regimeu, förändras ptötsligen förhållandena.
I den slutliga kampens clöcl,sbrottningar avslöjas lögnerna. Mas-
ken faller och bourgeoi.s-klassens terror står där i all sil nakna
råhet och rasancle djurisha vildliet. Denna terror kallar histo-
rien cleri vita terrorn emeclan cle franska monarkisterna
uncler ilen stora franska reriolutionen mörclad.e och neclmejacle de

revolutionära borgarna övcra,llt var ,de kunclc här'da sig i den
vita liljans tecken. clen franska kungalamiljens vapcn.

Den vita terrorn är icke längre samma teror som gör sig
gällancle i statslivet uncler fre,dliga fiirhåliandeir. Den r-ita ter-
rorn är clen öppna. grymma diktaturen över den arbetande klas-
sen. Den härskande ,klassen brukar den vita terrorn. när klass-
kampen antar en revolutionär karaktär. när statsbyggnaden vacir-
lar och bourgeoisien befinner sig i dt.idsfara.
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l]en vita telro*r ha' tven'e {aser: de' cna lase' är. kiass-
kampen från bourgeoisien, som biivit fråir förstånclet på gruncl
t' revolutionsskräck, exempelvis den italiensJ<a, den fr"urrsku,,l,r'
rugoslaviska', den rumänska, den tjeckoslo'akiska vita terrorri;
rlt:* arclra fasc', vilken långt ör,erflyglar den första i blodtii'-
:;tig gr5rmhet, är den terror, s,m följer. på 

'ec1kåmp:r,nc1et 
a,\: oil

tiil en början framgångsrik revolt frå' proletariatets sida, rre,
horgeriiga klasshämndens vita te'or. exempelvis clen vita ter-

'orn efter Pariserkommunell, efter. de' ungerska revolutionens
sl,örtande. efter proletäriliktaturen i Miirchcu. cleu 1i'ska r.iia
terrorn.

Den lörsta {asens ter.r'or iir. ett uttr.;rcli fiir flukta,n för clcn
sig närmai{de revolutione', ett vårdsarnt förhindrancle a' de n
borjade samhalleliga upplösningen, i prerlentivt sJ,fte. Dc.n
anclra fasens ter:ror äl retorsiv, ilär{ör att proletariatet vri-
gnde göra revolution.

Der:r 'ita teruorn har i allmäirhet t'c're siitt att {,-amtråcla:
en iegal och en illegal. Den illegala.',laglösa" formen tar
sig uttr"yck i våldshancllingar från cnskikla personer. priva.l,-
grupper (studenter. officerare. o. s. v.), i mord, överfall , skymf-
ringar, i<vinnovåidtäkt, lov, intrång på den personliga friheten,
terroristiskt unclertyckancle av varje li's},-ttring från arbetarna
o' s. v. För r,åra dagars motlcvol'tion är' clet karaktäristiskt, att
det överallt är officerarna som bildar det aktiva erementet. Dct
målmeclvetna arbetarelementet är. r"evolutionen,s stormtrupper,
som ingenti'g har att förlora; kontrarevorutione's elitgardå he-
stiir av officerarna. som har ailt att vi'na och av revolutionen
irotas att for allticl utstötas 'r arbetets samhiillc. De kontrare-
volutionära begår sina skändliga iliilåcl ostra.ffade. statsmak-
ten ser genom fingrarna med dem, ja, stöcljer clem ojlta hemligt
cller öppet. Om den illegala 'ita terrorn trampar lagarna under
:lötterna, så förhindrar staten clen iikväl iclce 

- 
t), clen kan

ieke förhindra den. När den iilegaia 'ita törrorn rasa. i ett
lan.l' betyder det att statsma'l<ten clårstäcles befinner sig i iiuil-
stäncligt förfall, att clen icke längre är herre över polis, gcn_
darmeri, militär, domstolar och by1fi,lsa1i. Staten 'ilar på clessa
institutioner och om clessa fattas. clå 

- 
finns ilet ingen

stat.
Ett sådant tiliståncl råclde clet några mårratler efter proletär-

cliktaturens störtande och någr:r måna,cler efter rnmäneL'as ut-
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1ågancle nr Ungern. Då rasadc clen illegaln vita'terrorn mecl rnolcl
och rov från officerarnas sitla. M-viicligheterna var så fullstän-
r.ligt maktlösa, att officerarna terroriseracle de offentliga tjänste-
männen tili den grad, a,tt clessa {uilkomligt måste underka;sttr
sig officerarnas och vitgardisterna vilja. Ju större det statliga
ftirfallet är. desto blodigare uppträcler den illegala vita terrorn.
.lu starkare staten är. clesto svårare har clen illegala terlorn att
hävda sig och den "institutionella", deir "lagliga" vita terrorn
tr.rjdor i J'örgrundcn.

Det lirgel i bor:rrgeoisiens intrcsse. att olclning råclcr i st:r-
terr. tr- cndast clå. han utsugningcn {i<;rsiggå ostcird. Bourgc:oisicu
vill därför el legal -,'it terror. Dcnna tenclens ser vi i dessa
clagar replesenteracl i }Iorthl'-Ungerrl) där regeringen på olil<a
sätt försöker att reglera officerstenorn. att återupprätta "ord-
ling" och trygga statens makt. Den iegala vita tcr-
rorn år ,dgr genom statsmakten's orgari
institutionellt utövatl e r..ita terrorn.

Den legala r'ita terrorn är m}'cket kraftigare, när det gäl-
Ier att "nedterlorisera" revolutioncn. eller om det gäller att
hämnas för ctt revolutiouärt resrringsförsök från proletariatet. rin
tlen individuella iliegala vita terrorn. tJ' clen iegaia terrorn förcs

,ju genom ilen organiscaclo statsmakten. Ingct uncler således.
iltt bourgeoisien eftcrtr.aktar den lcgala vita terrorn.

Den legala vita terrorn ui;ör'as gerlom statens lagliga or-
gan: poiis. gendarmeri. militar. ämbetsverir. tjänstemän och dlom-

-s1;olar på grundval av ilen lagliga orclningen. Under normala
rer-olutionsfria tider kan bourgeoisien icke nog försiktigt sti{ta
lagar för varje enskilcl yttring av revolutionen. Därav kommer
clet sig. att rlomarna iche fiirfoga övcr tilläcirligt med para-
grafer viil utör'andet av ilen legala .terrorn. Kontrarevolutioncn
råliar emellertid, jclre i lc;r1ägenhet: cl,en har ett parlamenl, som
kan utfvlla luckorna och sörja för tilhäckliga "lagliga former"
för clen vita terrorns utövan,cle. Den ungerska kontrarevolutio-
treus regering och parla,ment fabricera,de exempelvi,s i en rasanile
fa,rt alla nödiga föror.dningar för clen vita terrorns utövande.

De olika statsorganens verksamhet i den vita terrorns tjänst
är alimänt känd. Polis och genclarmeri sörjer verksamt för un-
clertryckanclet arr arbetarnas politiska och ekonomiska, organi-
sationer. {ör sprängandet av sammankouister. Tusenclen av po-
lisspioner och provokatijrer r'imlar överalit. clär de {ör sin fri-
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het hii,rpa,'cle arbetar'a l<orn'rer samman. l)e olika friheter,
-qom är stöd för varje demokratisk stat: de' personliga friheten,
1'örsamiings{riheten, tryckfriheten, rätten till fri meningsytt-
ring, samvets{rihet, as;'lrätt {ör politiska flyktingar, likheten
inför lagen 

- blir tillintetgjorcla under dlen r.ita terrorns jär'-
rräve. Det är icke 'ödigt att sorn exempel anföra den vilda ter-
ro'r i unger'. Ges det kanske ingen vildhetens vita terror, ingen
brutal arbetarförföljeise i Böhmen. Rumänien, Jugoslavien, i de
ilemokratiska Förenta Staterna i amerika. i clen franska repub-
liken. i Italie', i Spairien och i många, många 'anclra 

state'
där kapitalismens fc;rfall och upplösning ledsagas a' olika re-
.;olutionära sJ.mptom? Är icke rra,r och en fågelfri, som utger.
sig fcir att rrara k.rnmunist? r alla clessa räncler utkommer ar-
betartidningarna mecl vita censurcrade sparter; den revolutio-
nära pressens tr;,rshslier stickes i brancl. sönclerslås, förintas,
facl<föreningarna sprä'ges; tusenclen av kommu'ister blir fängs-
lacle, prygiade. marteracle; c1e revol'tionära arbetarnas möten
blir sprängda. De politiska emigranterna clrivs omkring som
förföljt villebråcl, uncler olika förevä'd.ni'gar blir cle uilämnade
tiil sina f<;rfoljare och utsatta för cle' säkra clöilen. Det räcker
neil dessa uppräk'ingar. . Det re'olutionära proletariatet i hela
värlclen 'andrar i clag 

'r:lrtyrernas lidandes väg var och en
hiinner hunilratal ar.' cnskilda exempel på polisterror.

och 'är marssornas fcirbittring någorstädes når e' högre
spånning. rär polisbanden förefaller otillräckiiga, då uppträ_
cler den borgerliga statens mäirtigaste stöd på skådepiatsen' *i-
litären. Militärcn, som 'nder Ieclning av rrrodtörstiga offioe-
rare mecl cliscipli'e,s knutpiska hetsas mot proletariatet. r de
läniler, i vilka den re'ol*tionära jäsiringen är mest framskrid.en
och äve' griper kring sig blancl soldaterna, clär organiserar bour-
geoisien sådaua trupper. såclana regementen) som öppet tjänar
clen borgerliga hl'asskampen, revoi'tionens'ndertr;rckande och
den 'ita terror'. Dessa formatio'er rekryteras bland officerar-
na, underofficerar'a och studenterna, c1e kontrarevol*tionära bon-
clesönerna' med ett oril av cle element som bourgeoisien kan iita
på. Sådana, vita garden är: riationalarmdn i llngern, riksvär_
uct oeh säkerhetspolisen (SiPu) i 'l'.) sklar'1. (Juardia Reggia
(kungiiga garclet) i ltalien; cle tiil revoiutionens undertryckande
skapade formationerna-i T5's'kland. Orgesch. hemvärnso"guoiru_
tio'erna. som fiirfogar över detaljer:at utarbetacle kriespianer;

2b4
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cleras krigsförortlningal påbjuder nedskjutand,ct av varje arbe-
tare och arbetarledare utan undantag. om han är sociald.emokrat
eller kommunist. Dessa blachialformationer är den vita terrorns
verksammaste organisatioler och grövsta kanoner.

I)omstolarna står heller icke e{ter vid. utövantlet av clen

vita terrorn. Den vita terrorns haraktäristiska institutioner är'

cle kontrarevoiutionär'a domstolarna. En av de viktigaste frihe-
terna inom den borgerliga staten är likheten inför lagen, dom-
stolarnas oavhängighet. Dessa vackla saker är heller ingenting
ti,nnat än alla ile anilra friheterna i den borgerliga clemokratien:
iiyrverkeri, fargrikt glittraircle fraser tiil arbetarklassens beilra-
gancle. T;i clomstolarna dömer på grundval av c1c borgerliga la-
garna, alltså l<an cle 

- 
antingen rJe vill eller ej 

- 
iskg ya1p,

rrtigonting annat än klassdonstolar.
IJncler normala ticler ger iiomstolar:na pinsamt akt på iakt-

l,aganclet av alla lagens {ormaliteter och för,söker \rara objektiva.
Kontrarevolutinonens domstolar gör icke så många omständig-
heter. De kastar cle oangenäma {ormaliteterna ör'erboril och
rippet och oholjt visar de sitt väsen: terroln. De kontrarevolu-
tionära ilomstolarna är de "författningsenligaste" organisatio-
ner för den lagiigt mördancle vita terrorn. I)e kontrarevolutio-
nåra dom,stolarnas verksamhet är bourgeoisiens öppna klassdik-
tatur. In{ör llngerni kontrarevolutionära clomstolar ges clet

inget försvar, ingen apellationsrätt. Den hastiga expealieringerl
i'örlänar ilet moclärna rättsförfaranilet prägel av rnedeltida in-
kvisitionstortyr.'fnför c{e kontrarevolutionära clomstolarna är
uppenbart lögnaktiga uttalanden av betalda spioner tillräckliga
lör att fälla err revolutionär. Den anklagade är reclan före "fast-
ställandet" av hans skuld ett skyddslost offer utsatt för oerhörda
iidanden. han är en sina rättigheter berövad. terroriseracl statist.
medan åklagaren och clomstolen är klasshämdens och klassha-
iets obarmhärtiga fallbila. som utan skrupler fullgör sitt vrirr'.

Man han icke alltid, uppclraga någon skarp gräns mellan
cien legala och den iilegala vita terrorn. Laglösa korporationer.
som cle ungersha officerssammanslutningarna, nämner sig "äm-
betsmän" som {örfogar över maht. Statliga tjänstemän slår clär-

emot ett streck övel sin befogenhet, struntar i de "gällande" la-
garna och stjäI, mördar, atprässar. förövar öppet och ohöIjt vålcls-

dåd. De lagliga ämbetsmännen trampar lagen under fötterna.
Men den kontrarevolutionära terrorn är a'titid gr,vm. blodig och
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obarmhärtig, hur miid än revoiutioner var. i si' form, ty den vita
lerrorn är ett kampmedel {rir cn klass, som medvetet försvara'
sin makt. Bo'rgeoisiens grymma perversa blocrtörst rasar otämcl
i sin hämd mot proietariatet. r)en "birdacre". moraliskt" r.-
gerancle l<Iasse' frossadle i bloil efter proletariatets försök til l
befrielse. Bourgeoisiens hiimdexpeditioner är ett ilysterl kapitcl
ar- cljurisk, djävulskt raffinerad tortyr.

I{är har vi icke fc;r avsikt att befatta oss med detaljerna i
de kontrarevol'tio^äras. aii civilisation ftirhånande skändlighe-
ter. vår uppgilt är snarare att fasl,stälra den vita terrorn-s 

'a-{urnrstrona. llen vem Kanner lcKe oen Dorgenlga vrra trerrorr.
som mörclade Pariserkommunen? Den hårresande grymheten hos
generalbödeln Gallifet, som på platsen latt nedskjuta tusenden
fängslade med de iångsarnt dödande bakladdningsgåvären? Finns
det en revolutionär vals händer icke knyter sig i gränsrost hat.
rrii r han täuker på o lfren lrårr pirc-f,aci,a iso?

50 år senare utspelacles in{ör våra ögon det linska proleta_
riatets tragedi. Nödskrie.. dödsrosslingarna från tiotusenden
av finska proietärer. som mörilades av Mannerheims soldenärer.
som var fördömda till att förfrysa och lida hungerdöden, skär
ännu i våra öron.

Och är det icke som r,åra h.iärtslag ville stanna när vi hör
berättas om det tyska proletariaiets lidanden? Det finns inget
uttryck i orclboken som tillräckiigt k'nde brännmärka förräda-
ren och brodermörclaren Noskes skandligheter. , I[är uppgår det
t1'ska proletariatets offer tiil mer än hundratu,sen. prao a.
bayerska bergen till Ruhrområclcts horgruvor har det rikligi
strömmande blodet från gränslöst lida'cle proletärer fuktat mar-
ken och gjort clen fruktbar {ör den ty,sira proletärrevolutionen.

Behöver vi mera nämna clen ungerslra r.ita terrorn. som vi
ännu genomlever?

Proletariatet 
'anclrar icl<e 11e' r,ita terrorns lidandesväg

förgäves- Liclanclet har gjort clet seeirde och har härdat det. och
även om det icke förmår ati ge lika för lika och vara lika blod_
törstigt och perverst. necirigt och grymt som bourgeoisien _ det
riittfärdiga straffet ska bourgeoisien doch icke unilgå.

(!r. Råkos vrrr ordförande för sovjetu:rge*s sarniliga revorutions-
I ri bunal.)



1921

VET E
KLAS

KAPEN
N Av A.

OCH
BOGDA

ARBETAR.
NOV

NS
SE

Tillbaktt till gfingarna!
(Tccluring ti1l engelska liolslrejkerr rv llober'1. I''Iinor. [,ibelator.)

I.
Vacl är vetenskap?
Låt oss unclersöha clcnna frå,ga meil ett exempel. Låt oss

1a en av de renastc. cle mest "imponcrancle". d. v. s. {ör arbetar-
rlra,ssan mest tiligängliga vctenskaperna: astronomicn. Dcnna
vctenshaps ursprllng för tillbaka till dct mäns1<liga tänkanclets
trcligaste morgonroclnacl. Ar- crlarcnhct vjsste vilclen mera om
himlahropparna än nio tionclelar av nuticlens stads- och lantbe-
folhning. Solens clrigsomlopp käncle harr så noga, att han enligt
cless ställning kuntle uniler sår'äl vinter som summar bestämma
ticien'mcc1 säl<erhet. Ilan visste, att solbanan går kortare
och 1ägre uncler vintcrn än uniler sommAren) att so]ens rörelse
är lihformig och att den högsta punlct pål banair. solen går genom
uucler cn clag" stäncligt bcfinner sig i samma rii<tning till såväl
pla,ts som till anc'lra fcircmål. Noggrant kände hait clen skarpt
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blänka'de stjär'a', som hä'ger oröriig 'atte' ör,er på himra-
llästet och i rakt motsatt läge tiil sole's zenit; han hacre r-eda
på laget och rörelse' för anilra klara stjäriror omkri'g r1r:ssa

'rörlisa himlakroppar. Tiderna för månens hemlighetsfuila iiir,-
åndringar och dess växiingsrika väg på, firmamentet kånc1e hr:r'.
,'\]la dessa erfarenheter 1.örde urmä'niskan över till _qina efter-
kommanele och dessa åter till si'a. unilef generatione'ras lopp
iörökades omärkba,rt cletta vetancle genom tiil{oga'crtet åv 

'1,21beståndsdelar. Så fortgick ständigt maga,si'eringen av astrono-
rniska erfarenheter, så utveckla,ile sig de' primitiva astrono-
rnin allt vidare. r ooh rnecl ilen första .i'ilisatione ns börjar
Ieddes denna lagring av er:farenhetcr iu i ett nyi;t skede. T

avsikt att noggrant {astställa tidsberäkningen och iäget i r.yrn-
rlen företog sig kaldeiska. egl'ptiska och ki'esiska präster i cla-
larna vicl. Eufrat, Nilen och Jangtsekiang att orcl'a sina {äcler,-
ireärvda astronomiska ia,kttagelser. De kontrollertrcle och gjorrie
rlem mera fullstäncliga geuom nla er.farenheter, sSrslsmatiseracle
r-l.m medelsl nyupplurrrra mä1 rrirrgsmelotler och br.r'aracl. sitt r e-
tancle genom att skriva nccl clet. Senare skilc'les a.stronomien från
de anilra veterrskaperna och fi.irvancliades av c,le lärc1e j. Ilom,
Grekland och alexa'dria ti11 cn sjiih'stänclig cnhet: clen om.ska-
pades till ett vetenskapligt s5'stcm.

Ännu ett årtusende forgick. \ricl början av tlen 'yarc tiden
samlailes r"ya uppgifter. en rail astrononier mecl Kopernikus i
spetsen upptäckte motsägelser i det gamla, s5'stemet; dle tillkonr-
na nya crfarenheterna stjäipte omkuli ilet gamla sJrstemet och
ett nytt ko'struer:ades. llnder tidens lopp 

'icltogs 
än ytterligare

detaljfc;randringar jrorn sr-st'mc1. På så sätt 1öper utvecklingeir
a.v clen astronomiska 

'cte'sliapen flarn äncla tilr våra clagar.

Alltså: l{äriniskor':r, samlacle erfarenhct. .r:dnacle de'. ga'
tlen bestämcl {orm, järnnacle ut motsägelse'ra. {ör.euacle cle olika
clelarna och sammanförcle dem titl motsvarande enheter. Eit
såtlant ha.cllingssått han tillämpas såväl på männisrror som på
f'öremåi. Nåir raa' samlar rnänniskor, ordnar cleras ömsesidiga
ilrhållanden och ger clrm bcstämcl form, avlägsnar rnotsatse'ra
och bilclar en cirhet ar' \.arandra, 

'ärståenclc niinniskor. så k:r,llar
man cleuna cnhel, "orgauisntioir" och talar om "organiselande"
albete. I)et är klari. att vetenskapcn är ingentirrE airnat än clrt
månskliga snmhälk:t-" organi-"oraclc erfarenhet.
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fridare: Hur uppstår er{arenhei.en?
' Genom arbetet i clen möclofyllda lrampen för tillvtrrou tvin-

Elacles urmännishan att bea'lrta himlal<ropparrras fiiränclringar och

cleras förhåIIanden till hänclelscrrra på jorclen. 1'örclelningen a,v

arbete och vila är clel ursprungliga meningen mcc'[ en ticlsbcräh-
rrirrg efter himla,ljusen. flppb5,gganclet. tillgotlogcirnirilet och ut-
r,iclgandet av vetenslia,pen var laturligtvis ei,1, interrsivarc, svårare

rlbete än något anirat. Detta arbetes utvccliling fordrade olika
lctlskap. vilha också undan flör unclan bler, allt mer lrompliceratle.
It'iir närvaranclc utfrj'-es cletta arbete ispr,'cie1la, \'erlistäcler 

-obscrvatorier 
- 

mccl jättelika plccisionrrnlaskirrcr och r,itl s1;rärt-

gaste fördclning av arbetet blantl cle urcclverlcauclc. liirclrl och

r-,1ärcla. Ooh cle viilclelulla rcsull,alen av tletta arbete 1:igges till
varanclra i ett gigantisht. rrorgrartt. vctcuskaliligt s):stcm.

Ännu fullstäncligare lizrralitär'iseras rlct hc1a. om vi säger::

Yetenskapen år clen mänskliga arbetsgemcn-skapcns organiscraclc.

t'r{are nhet.

l-ac1 fiiranlcildc urrnänuiskan att obsorvtta, och liommri ihås
c1e så avlägsna himlakropparna,s rijrelser? Irivshanpens bittra
rröclvänclighet. Skogarnas och stcpperuas nomatljägare måste ha.

tillförlitliga, mcc1cl rör att hunna känna rilrtningen. bcsl,ämma
iiclen och eftcr clerrna avstånck:t, 1lör att cj {ör1ora sig i laturcn-*
av faror iiverfyllcla urtillståncl. för att berräknn unrgänget mecl

mecllemmama i samhäilet och beräl<na dcras hcn:ll<omst sarnt lcir
att kunna orclna sina arbetsflcirhållairclen; kort sagt: for att knnna
orga,nisera arbetet. T)r organisering av arbetct bctJzcler huvud-
snkligen lörclelningen av rlrn och tid. Hanid gel r1c lvsancle
himlakropparna cleu noggranna "olientelirtgett". c1e är'av jtitte-
climcnsioner. be{inner sig på oerhörcla avst:inr1 lrtirr varanclra. clär:-

l'ijr är ilern,s inbörcles fl;rhållancic bcständigl,. oj underka-stat några
tillfaliiga förändringar:: tlcras rrjrelse är stärrgt rcgclbunclen. De

llara,ntcrar såluncla en säker glunclr':rl ft;r all 1.ir'ls- ocrh rumsbc-
r'äkning vid arbetcts organiseling. Tntt.'a-,' reri n1'fi.henhet stu-
tlerailc c1e kaldeiska magerna cch cle sEl,ptiska irrästerna fästets
hemlighetsfulla 1iv. iakttog. mäile och nedsl<rcv ljuslcopparnas
banor. T de stora floclclalarna bcroclcle herla hushållningen av ile
per:iodiskt itterlrommartcle ör.ersr'ämrringar. vilka befl:uhta,cle la'n-

r.let men hotadc folket och dess egenclom mecl fiirintelse. T såda,na

I'al1 var å ena siclan clen veten-qhaplig:r beliikningen av ticlen ftir

.)Åu
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,jordlrrulisii'bc1 ci .t h å anclra sicia, clct velc'sirapliga fasrståi1_
larrd.t av riirtningar och a,r,ståncl ftir. dc i.rbeten. inge'jörerua 

'1 
-

I'iilclr vicl bevattningss).stcmets regleranclo. r.ar rle en ehonomislr
lirign ar- r'ilhcri Lela llolks 1iv och ikjrl berociclc. ast'o'omie. or,h
rl.n liån clenna'oskiijahtiga, geometr.ien var i pliistcrnas häirtl.r.
-- clåticlens intelligcn.s -- cloi, märrtigasilr rnc'dl .t 1'ör.or:garisr,_
lirnclct av hcla folkets arbete.

Fijr fvr:i fem århunclraclcu seclan Ll,,r. lrr,h,,r-r,r :ry erl ()(,(,iui_
sjiifart. som sökte nya iänaler till ar.betr-,cich cx.ploatcri'g 

'ch ur.ii
rägar för värlc1shanclcln. e' mä1i1;ig drivliralt {t;r astroncimi.rrs
re'olutioncranile ocli blomstring. För de träskal. som seglad.
iiver c1e oänclliga, v:rttrcn.'l<uncle c'clast cn fasl, ,cJr noggran' .r.i,
cnteringsmöilighet bc1 räfla'de tic1. rur' och rir<tning 'ar. t,tt
sliid r,ot nat*rerrs 'r.chf'1llict. E' sårlar oriertering. gar- 11r,.

'1-a astronorni. s'm stöilclc sig pri cle kastilianska astlo'omer.r],s
tabcller och sr,''are på r{oper'ikus och Garilci; Jupiters rnå'r'iir
miir:lielscr. r'ilha Galilei'pptii.ktc. är. ett oersätfligt meclel a1t
ltliivii klorrometerrr nte på har.et.

I)r:t gr'nclliigganclc-. astronomiska instr.mcntet är uret. r,il lir,lr..li^'iskt åtcrgcr soleus rörersr-, på firrnamentet. Borrsl;avliqt,.
r.glolar clctta inst.rment hela clen s.mtida pr.c1'ktionens or.git-rrisatio'. urct rergic-,ra' de iirrrelarrdes mech,erkan. genorn atl pri
l-res1,ärnil ticl samla clem 'icr f irrrrike.. frirclerar arbetsticl och r.iLs-
1er. bikla'r g.riih,aJerr rör, arLclsriirrerr. crircrrt'id timarbete,t,rr
i.clirckt'it1 ackorcl. Pir urel lrt,1.r1 e1ls5f1 bc'ilkni'g.' röra'do
r'a-*lri'e'.a. faststä11anclct ar. clcras Iiraft och proclulitio's liir"-
rnåga. Ilrcl, rcglct.ar tåg- och å'gbå1,stra1,iker. iir g^rndvaI f,iir
r-arje möte. {iir:cning och rnänslilig g^emcnskap.

Astro'omien leclcr crci, mlinsrrligr-r arbet.1, även nieclelst rrei,
allmäuna mctersvstemet. sorn arrtaqils i nästan samfligrl lrulr
t*rliinclers procluktio*. transporl .ch hii'clcl. arbctarer. sr)r*
Hiit'err millinrcierljor.li.lcrrl . r*l liatr.li,.irrlo rtl csirotr,,nricl
l'''lr.r harrs lr;rnrlr.örels". ntts.n rlr.l iir sa. lJ. on nliilirnelor ir. fr r.1 i,,_
millia'rclclelen av jorclmericlia'c'. bcriirrrincr .rt." ,;r.;. 

".rr'..r.i,,.rroruas lägcr.

T)et mrlsti: 'qti'lcclos rr11 \-il'. n iltl*res rrlart {'iir or:s: \r c t . rr-sk.pe'' iir orga'isa,1io'srn.tlr.i; frir det sanrliiii-
lcliga arbe1,et. Dår'i br,-qirir: cle_*s vcr.liliga. ,,.iriektiva,r 

lrr._
11-ilelse fijr liyct. r.aralrtig ocl oflijr;inc,lerr.lig.
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\ictelsktr,pen kan få ;rff slligare en ar)nair betyclelse. Når-

samhrillct består av uljka hlasspr. läi: organiseringeu av arbelct
inom cletsamma, vilar på cleu ena klass"ns behärskaucle genorn

eien anclra, sil kau vetenskapeir förl.anclla sig till ett mahtmedel.
Sii var clet mt'.c1 astronomien 

- 
så är clet även nu.

T gamla Jlgypten och i Babl'lonien stoil i spetsen {ör procluk-
tionen prästerira, som sagt clen ticlens intcilig-ens. Mecl hjalp av

sina astronomiska ocli övriga vetenslra.pliga kunshaper ledcle c-[e

jorclbruliet, forbål,tringsarbeterr. r:egleling av llloclerna, b1 ggnacls-
arbeten. vägbygget och inclirekt även alla anclr.a, arbeten. Ilcras
arrrrisningar Iiöljrles av massan lilanil llolket, tv clcnna ägcle ej nötl-
liinclig hun-skap. Pr'ästema bevaracle sorgfalligt sin vetenskaps
hcrniigheter och 1,illsåg noga, att cj c1e heliga kunskaper:na träng-
cle necl tiil clct lägre folket. Därmecl r'ar cleras härskarställning
betr;rggacl. Dc nu härshanile hlasserna - bourgeoisin och clen

cliirmecl fliirbunclna clelen av intelligcnscn 
- 

stä1ler skenbart ine;a.

hincler i vägen för: vetensl<a,pcns utbrcclanck: blanil massorita, cle

l. o. m. clclvis populariserar vetcnsha,pen. Och clock blir clen

liiig'r',,. (,\ir iiln vclr.rrslrtpen. som l^r]or pl'orltrkliorrerrs ot'gittrisr-
ring. ett några, få utvalcles prirrilegium. iil.cn cleras "heliga ]rcm-

lighet". Skillnaden är bara, att hit l<ommer rnan cj genom {cirbucl
r-rch strsff. utan meclclsl, n,nclra rnec1el. FLir det {rirsta: \rcten-
riiapclna säljcs -qom \:aror. Som cl'cn högre vctcnshapen viil
Lririvcrsiteterl oc.h retenskapliga insl,itut ställer sig tlyr, iil i all-
rnärrhet blol,t bourgeoi-qins barn i -.tånc1 att betala ilcn. För ilct
anclra: Sättet, på r'il[rel, vetenskapcrna, läres och återgivesl av-

,li.ängcr iikalecles massair. Äncla till clet I'ttersta är cle ftirseclc'l$

ncd l<lausu1er'och tillgånaen till clcm {örsr.-åra,s genom en rail
av cqr:nclornligheter, som grir clem oåtkomliea, for clet ijvcr:vä-
gancle lilertalct av clet arl-rcta,ncle llolhet. ti.elrom clen för gemene

man ovanliga abstra,kta, fornen, genon sina ör'erflöcliga fac)r-
uttr;'ck och beteckningar. genom mängclen ir.v utspehuleracle. i
s,jäh,a vcr'het i)verflödlge bevis. 96r,on' jiitteanhopiringen av ma-
1r:rjal firrsvåras uppfattningen arr vetenskapcns s;'stem och kiirn-
ic'leer. AIlt cletta erkännes av clemol<ratisht tänhande lärile. r'ilha
protcstertrr mot clet och arbetar pil att lörenlila vetensliapens
1'orm och göra clen tillgänglig {ör cle stola massorna. Fcir att
{tortsätta, mecl samma exempel: Astronomien är i lihhe'r, meil en

hel racl anilra vctenshaper uppbl'ggil på clcn matematiska ana-
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ilscrr. Denua iluåtlrrs läres rt1 m)rchet elkltrrr: årr :lör cirka B0_
i() ii1 "sd.n. ooh doch har professor John pear,1, övertrrgancle
pii'is:r,t i siiia 1'örcläs'i'gar över ne' pra,l<tisli. maternatilie,. ett
Illtjämt bortsliisas r.ii[ studiet av matema,ti]ion -qttirsta c,leler irr.
sår'äl ticl som .hra lit på absol't ii'er1'lriclig^ och onyttiga sahcr..
ctt och sarrlna bchancllas ofta ''clcr olik. irctecli'ingar o. s. \r.
Dctta allt shc. irtt för L,r.rgcoisiils iil'ii.ias skull *ta'på g.r'r1
a,r' dcn otillr'äckliga organiscri'ge' ar. cless eg.t tänka'cle. s'r'
1'ostrats av k.pitaiismcrs a.narl<is1ra. rnotsäga'c1e förhållanrlcrr.
llcn siiliens nal,ur för.ändras cj a.rr des_sa fiirlråilanclcn. tv clet iir
r:' gå.g för alia fa,st-*1agct. att ma' måste ha gott om ticl oolr
1ängar och en säkcrt tr;'ggail cxjstens (c1. v. s. r,i]lkor.. sonr ej
s1år rlc *lbctzrncle rnassorra till buds) frir ai.1, fa,ttil r:n cxakt r.c-
tonsl<ap 

- 
ej tless fattign "popultrriseradr:', btottstr-cltcn. lt.tir

tlcm blir r-cti:nskapcn "deir heliga hr-,mlighe1,en,'.

ofta ftirckornme' rlr,t. r1,1, ,,ir.rg'iskrl rch bcgii,,,aclc rnä''iskor
J'r'ån arbetarklasse' bl\.1cr. sig gc'rom rle'rr;r sjuclubbelt för.s.g-
1trclc hemlighet. I)å upptas clc särn. iL' ck: här.-cl<arrcle hlasscr'a,
som "bililaclc" ocir erbjudt_,s gocla, plat_qr:r. Flertajct a.v dcssa
rrpphomlingar motstirr. ej bourueoisins loclitoner clärftir att redan
rrnc'ler r'ägcrr till ilcras rnål har l<ampen härför gjort clem möra.
o.h cle har i dr,'rra knmp frirbr-ukat c,le' bästa clelcn av si' kr.ft.
De glömmer sitt tiiligare behl'mmerf'lra liv. sina liamrzr,tcr och
gå,r övcr pri sina, n)rår \ränners sicla; lilir r,le i nga clirekta ör-cr-
löpare. så -qriker clr: ilocli förs.ira sitt f iirgångna meil clet'*r,ararrrle
oc'li slå bro rnol larr a,rbetariilealc' och bourgeroisins ii'sk'i.sar.
l<ort sagt. cle lilir rl.bbclmä'nishor. och s. k. opport''ister.

I'[ert iivr,rn dcn r-r,teus]iap. il6, ln eyfiy1sl. tjä10,r och ]gr-el
i. 

'ppfostra. clcm så *tt cle avlägsrras {rri' ar.beta'lilassc's 
'pp-gifter och strär.arclc' för att närma -*ig situatiore's hurrar. \ri

har sett. att a-qtro'o*irr iir en'etersriap om arbetct. om clc mii'sli-
liga lira llr.rrrrrs nre,lr',,rlrrn oclr or.grrri.nr.i,,g i l<rmp*,, *n,l 'I,rtu_
l'(-'t). Ifcl är r'lclta cltrt ruvaraldc ollficiclla begreppet astrolo-
mi? Nej. cle' hairclha'es och lärcs a'n. r,eleirskapliea facrimän.
som genon sin upp{ostrar och hera -qir stälining står vitt sirilcra
i'rri' foil<masso'nas arbcte, män. som siti.cr i si'a arbetsrum ot:[r
obser'atorier liht for'a, ticlers iärcla i deras munkcellcr. I]ar
llt;r'gäter de mä'sklighcte's leva'c1e praktisrra ha,'clla,ndc och clcss
oa'brutna karnp mecl naturen. Deras r.eter-ohaliliga krl'ska.prrr.
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t)tcks clcm vara något högre. sanningar om hirnlakr.opparna oclr
cleras liraftcr, vilka inte ]rar något gemensarnt mccl den jordiska
ltampen {ör tilivaron. Ä.gandet av denna upphojda, för cle i and-
ligt mörker hållna massorna främmande och oåtkomliga veten-
skap, liålier cle frir sin stora överLägsenhet. cle anser sig vara
lågra utvalclzr. bärandc den ancliiga a'clelus igenkänningsteclien,
och är ointresselacle för den banala kampen för tillvarou. Un-
der clcm vimlar väserr av en Iägre art. fastkecljade vid clet grova.
albetct. vicl omsorgerl om sin existens.. Mzlste 11å inte dess*
väsen liiinna sig stolta övel att här arbel;ar clen r.ena iddens.
den högrc lrunskapens män. måste clc inte vara fyllcla av tack-
samhet över att även ilem tillfaller en liten clel av cletta upp-
höjda arbete från ovan?

I)enna stämning alstrar kh'Itan mcllan r,etensl<ap och ar-.bete. 
oförståelsen J'ör vetenskapens nzrtur; clet är klart. a,tt astro-

rromin likt varje annan vetenskap. merl sin borgerliga unilersöir-
ningsmetocl. omärkbart bibringar människorna övertygelsen om
lagbuntlenheten och nöclvändighetet av a,tt massan arbetar för att
produccra, en högre lcultur åt clc klasser. -som är hemma i denrra
l<ultur.

Man ser alltså. att iddn om borgerligheten i nuticlens astro-
uoni. matematik o. s. v. intc år så komish. som clc gamla ruprc-
sentanterna för marxismel menar.

T ett hlassamhällc förvancllas r-rtenshapen från ett medel
{ör organiselirrg av arbetet till ett medel för klassvälcle. Men
clen lian också spela en annan ro11 i samhäIlskamlrens utvech-
ling.

Från fjortoncle tiil sjuttonde firhunclraclcl, gav utvecklingen
av hanilelssjr;{arten. cl. v. s. hanclelskapitalisnicns fordringar. im-
pulsen till utveckling arr den nya astronomi. för vilken vi ledan
reilogjort. Hanclelskapitalismen var cloch exponenten för den
borgerliga samhällsorduing, som växte fram ur den feodalt-me-
clelticla organisationen. Bourgeoisin br;rjade hampen om härskar-
välclet mot den ticlens härskare över livet: lantacleln cch kyrkan.

Astronomin motsvarade behoven för hanclcln. kapitalet och
clen som hapitalets representant n5rfil6-[66. lilassen, men den mot-
svaraclc ej åsikterna i den gamla vårlclen och prästernas lära.
Därmecl urrclergrävrle clen deras auktoritet och försvagade de här-
skancle klassernas organisationskraft. T)essa insåq snart detta
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och börjacle en .lanatish liamp mot clen rer.olutioriära vetens]ra-
pen, cir av cless {örsta förliunnare. Giorclano Bruno. brändes på
bål, Galilei marteraclcs till dt;c1s i fängclset. Men clesto intimare
oeh fastare svetsaclcs clen framåtskriclairrle ltourgeoisin samnran
f,ill angrepp mot c1c här'skancle hlasserna. Dettn lrlev om inte det
encla så clocl< clet vär:cleiullaste hamlttccknet för clåticlen-" frarn-
stegsklass och biclrog i hl;g gracl till cless seger'.

Som hiirilr, framgår, l<an veteusktrpen bli ett mcclcl a.tt or-
ganisera kra-lterna till scger i clon sociala hampcri.

Vail vi rru unclcrsökte beträffancle astrononin, lian lil{a lätt,
orn ej lättare fastställas för v:irje vetensl<ap; iie sociaia veten-
shaperna har rcdal förut unclersökts i rletta avseencle.

Merr är'cn på filosofien, som clock anses vaia ilen mest om-
l'attande och mest fullänc1ac1e .,'etenskap. är dennl, karaktäristisk
anvåndbar. tJ' clen bemiidar siq om att orgalisera hela cle' mä'sk-
liga erfareirhctcn till ett harmoniskt hclt, scikcr lcda hela dct
mänskliga livet, il. v. s. riara ett allmänt organisationsmedel. De
härskande l<lassernas lilosoli är c1,,.ss härsl<armcilcl. som många,

rtrarxister påvisat. uch det ril klart. att proletariatets filosofi
rnåste b1i ett mcc1e1 a,1,t organisera c'less luafter: för kamp och

seger.
(Forts.)
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LITTERATUR OM KOMMUNISMEN

f en lr- I\rllhcltn Vautner utgiveu stuclie ör_er rbolsjsl,igna,, p..Rolsc,]r,ervi-qmus, !-or,:ru.ssetz*ngen, Geschichte, Theori,e (\... Kohlharnnersförlag, Berlin. 1920),. en rcnt borg,ertig ,stuctie l. .r. Irir"' 
"#är1,orr* .n.tföriig 'bibriografi ör,er at ritteÄtur om kornmulisrn och ,borsje'isr' _för och ernot - som utgirrits på tyska sfraf<et till 1 juni 1919. Ziminer_I-alrtrs läsalc i gemen är r-isserligeo 

"j lnat tigu tyska ,språket rnen likv5llorrlc [ör tlel l'ålal som tjr Llol oclr iir.erlruvud ur. lribliogmlisk .s5 npunkrett avtryckancle i vår tidskrift av denna ilrrliog.oil ,,_u.""iuo.^roå"tl"r*,och låmpiigt. Vi til1åter oss clärför pA ioflurrau sidor återg,e ctren ,octr Jr,op_pa's i cri frarntid kunna återkor,'ra merl fortsättning efter 1 juni 1g1g samtmotsvarancre 
'itterat'r'förtecr<ni'g 

på aadra .törre r<*ltursprtlk. i mån sii_dana blir oss tillgängliea.

f. Bolslevislisk och komurnnislish trifterafur.
anonym's: T'hesen iib'er die soziaristische Re-zoi'tion und .ilie _{ufgaberrcl'es Proretariats -li'ährencl seiner Diktaiur in Russra'd. 1g1g. (Ej ibokha'ndeln.) Ir,'ibrice'ad i pr.arrcra 26 rlecember r.91?. Efter e' .v ost_errr.opainstitutiBr'es1arr]ärrrlrailör,ersättning'
Ilerli'er, H.: Der borschervistische Str,rat. yerJag r,ichtstrahlc.. lJerrin_T,ic,hterfelde, 1919.
Bolseheu'ik: Die siincle' cres Borscher-ismrrs. :r. Iloflrnrlrrs verrrrg, Berrin.Borcha.rdt, J': Die Diktatur .es proretariats. r,it,rrtstr,rhren. Berrin- 191r).Borcharilt, J' uncl Berli'er, H.: Der t on or..,ni.tr"rre ,\ufba.. Lichtstrahl,err,B'chari', N': Das program*r der Ko'rrnuristen: vei.rag crer. soziale revo-lution.. \Vien. _A. Hoffinans .,terlag, g."fir, Lrriion_Ver.l:rg, Ziirich.., Vom Sturzc d.s Zarisnus rri" ,oil ;;;r.r. tler Bourgeoisie. l. D,erKlassenkampf 

'ncl tlie Revolutio. i,, å.å.funa. II. Von cler L)iktaturtles rrnperiarismus zu'Diktatur a., proi"totiots. rl,io'-yerlag, Ziiric,)r.Union_Verla g, Zir.ioh.
Grl€iororvitsch, J.: Die \\iahrrreit iiber clie Borscirer.r.iki. JnternationareR''dscha., ZLiticl), Verlag Die .\kt;;;, g.ru'_fni*.r*;....'
I{ommrrrristisehes }ranifest. Dr" nerre. \Vita.scireck - ; ;;;;; rg. pubricerat u'der titern Ma'irest trer Kom:n*nistischen InternatiorroiJ"'iRote !'ahne, llannrreim. rrllcrualL'oni

I{ornm*nistische partei De'tsc'ra*.s. tr\,as',-'1 rlcr spartakusbuncl?Lenirr, N.: Ein -{bschieilsbrief an clie Sctrweizer _rrJJ;;"i;;*'å. ,rnr'191 i) i Krieg untl Revolution.
.. Die rriir.lrslorr ...rlgahen tler Sou.jelmacjri. Verlrg D.ie .\krion, 19t9.
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,. ]iin IJrie{ trrr rli,e aneriklrrischel ..\r,be iter (r'om 20. August 1918).
Aktion 8. .lahrg'. lleft 51-52.

.. ller Kirrnpli ums Blot. Promachos-Yerla.g. Belp-Bern.

,, Kautskys "Iliktatur des Pr.oletaririts". Äktion, 8. Jahrg.. Hett. 47-

-48. I något ändr,acl Jonn sotu brosc,hyr D,er Reneg'at Kautsk;' 11d
ilie pr'ol,etarisohe R'evoluti,on. llolzer, Wien.

,. Das X{ilitärprograrnm clei proletärisc}r,en Revolutiorl. I Krieg und
revolution.

,, Der Opportuni,smu's und iler Zusatntnenhruch der 1I. Internation:r,1'e. I
Krieg uncl Revolution.

-, Kommunistische Po itik in Iiusslaltl. J Die hrtt-rultionai,e. Heft.
2 3. Berlin. Komel-Vcrl;rg.

,. R,ed,e bei Äu{lösung iler Konstituante. Deh'is i Hefi. Bol,schevismus
ar. Siiddeutsche Monatshefic.

., Recle a.uli rlem Kongress rler \rolllr jrtst'htrftstäte. I Kaplun-Kogan:
Russi-qches lVirtschaftsl eben"

-. Eir schritt vorlätts. zrrei zuriicli. Kritik I'on Rosa. Luxernburg. Die
Neue Zei{..Iahrg.22, Bd 2. S.484 ff.. 529 I{.

,; Stnrit rirtcl ller.olution. \rerlag llie ,\ktion och Lichtstrahl'eri.
.. .\rn llage uach der lier.olutior. Genossenschtrftsdruckerei. ZtjLrie'n,

1918.

.. Kurr,lgebungen. Verlag D jc -\ ktion. 19i0.

,[,enin und Trotzki: Krieg und Revolution. Schliften urlt1 '\uisätze aus

der Kriegszeit. Kom,m'issionsverlag der Griitlibuchhandl'ung' Ziirich'
t9l fl.

l/unatschaxski: Die Kultur::rufg.aben cler :\rteiterklasse. Yerlag Die ,\k-
1iorr. 1919.

trLiljutin, \Y. P.: I)ic internationale Lage. Prornaclios-\rerlag, B'elp-Bern.

1l{iinzenberg, \\',:" Von ,cl,er Revolte zur Revolution. Spartakus-Yeriag,
Stuttgart-DegerIoch.

Radck, K.: Die Diktatur ,cle,s Proietariats (Die Ilntx'icklung 'des Sozialis-
mus rron iler \\rissenschaft zur Ta,t). ,\. Hoffma'nns Verlag, Berlin.

,, Dic russische und aLie deutsche Revolutiotr und cli€ 1Veltlage. Berlin,
1919. (Förlag 'ej angivet, trycir,eri Otto Gotl'enann.)

,. I)ie Kommunistisclre Rcr-olution.,\'ieg lncl Friecle. (I för'eg. a.rbete.)

Russische S,ozialclenrokratische Artreiterplrtei. l4anifest \rom 1. Novem'ber

1914. I I"enin-Trotzki: Kri'eg uncl R'er.olution.

,, Resolution der Berner Konferenz cler Auslanclsgruppen cler Sozial-
clenokratischen r!'beiterpartei Russlands. I cl:o.

Steklon', G.: \{er sind die Kommunisten? -\. Hoffrnanns Verlag, Berlin.

Struthal, .\.: Die \ierfa,ssung rler Russischen Sozialistischen Föderati'r,en
So'rjetrcpublik. Kommentar. Union-Verlag. Ziiric,h, 1918. Kommun.
Bibli,otrek Nr. 1. Druck von Karl Teuscher. Berlin W.

Sturm, F.: D.a,s;bolscher-istische Russland. Proletarische Flugschriften
zur lier.olution Nr 1. \rerlag d. Komnunisti,schen Ärbeiterzeitung,

,, Ham'burg.
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Trotzki, L' N': Arbeif, Di'sziprin untl or,dnu'g r-ercren ,die sozialistischesowjet.Repu,hrik retten. Eer-orutionsbibti;tek N" r, vu"rag- Gesell-schaft untl llrzi'eh'ng. tserli'. 1g19. Buchh. cl. Arbeiterburral., nu."t.., Die Rot.e Armee. I Ueber ,r1ie ]lote _\rmee.
" Eu'opa untl trie Re'oluti,'. I 'r'rozkis Llnsere Rer-olution.', r)er Kri'eg '*nd clie rnternatio.ale. r ronirr-rrot;;t,';;;;; un,cl Re-vr_rlul iorr.

'' von der oktoöe.r'crolution bis zum Br.est,er F.iedens'ertrag. pr.orna-
chos-Verlag, Belp_Ber'. -{. Hoffrnanns \iedag. Berlin.,. Die 'sor.vjetnacht u't1 cler i'ter'ationar. rr"n"li"i.r,.*. pr,,nrachos.
l9lB.

.. und Sinow.iel', G.: Lie,ber tlie llote lrnree. ljur,hh. d. _\rlrciter:bundesBasel. 1919.
Tschitscherin, s' \\-.: ofIcner Brief Isurritscherins an J\'-o.o.iror- \vil*onr-on 24. Oktober 19ig. -!. H.offmairn. llerlin.

" Ein dipromati-ec'Le' Noten-w-echsei iilrer cren weissen uncl r,oten Ter_.or' nie rdktio'. Berlin. Jahrg. g. Heft. 33-34. Heft Bolschervismusrrv Sijdde.rrlsclro \,lsy111s1,.;1a.
\re'fassu'g der Russisohep s,ozialistiscrren r.ötrerati'e' ,s.on.jet-Republik.

Verlag Die _{ktion m. tl.\ Yiator: Russlantl u'rl Deutschla.d. pr.omac.'os_tr-er1ag. Belp_Born.zi'ou'jeu-, G.: unsere Lage.n,rl rlic -\ufgrbe, eirie Rote -\rmee zu,schaf-en. I Ueber di,e Rote -\r,,rnee.
; und Lcn,in; sozialisrnus 

'nd Krieg. I Le'in-Trotzrii: Krieg rr-. Revo-
I ution.

Die rnterrrationale, 'ei'e lvocrrenschriJt fiir praxis uncr r,h*orie des .Mar-xismus. Begriindet 1 R-osa f,uxemburg u. Franz Mehrinpl. Fleft 2,3. Kometdruckeiei. Berlin.
r'ichtstrahlen. Zeitsr:hrift tiir i'ter'trtionare* Kornl.'.'ismus. ut.q:ir-areJulian llorclra r,tlt. Berlin-Lichterfelde.

II. f,it(erafur om bolsievismen.
ailler:, lfax: P.obr'erne tre ' sozitrren Re'orutio'. lrb.eiterzeitu'g, \Irien. nulnnr'er. 30 mars, 2. 6, 17, 1? ap.ril .och 1 maj 1919.Älkylos: Cåsari,smus, B'olschewi.smls. Erpe-1r,er.1ag, Berli'.Änin, s. J.: Der yerei'rgungskongress -t1er 

russichen soziaiclernokratie.Ilie Neue Zeit, Jahrg. 21, BrI 2. S. 305.
anonyrnr's: Der Bolsch'er-ismus, seine Bede.t'rrg u'c[ seine Folgoerschei-nungten. Karl llarbiruer, Wi.en uncl Leiirzig. 191g.

'. Die \\iarhrheit iiber crie Bolschewiki. rr..r. äl".rJt. Königsberg i. pr.antropo*', -{.: r)er asiatische Bolsc,he*-ismus 
- cras Ende De'tsohrandsund Europas. Revolutionäre l.ltgsc,hrifteu 2, B,erlin.

Äram, K.: z'r vorgeschicht,e cles B'orschevism's. r He{t Borscher.r,is.rusav Siidcloutsche llonatshefte.
rllos, 1\r': Der 'cue r.ssiscrre staat. ni.e Ne*e Zeit. .Inhrg. 36, Bil 1,s. 3e2.
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Bousset: l)as Sciil uutl l-Ialten des ljolschel isrnLrs irrr Lebe-nsbur'h des cleut-
.schcrr Yollies. Berlin, 1919.

.. T)as Sparttrkuslrrognn in \f ieclergale .und \Iicler'leguug. 13er{in. 1911}.

Biittcher, H.: Die l\rrhrheit iiber die Bolscheu-iki. -\ntl-ort uuf Grigoro-
rr"i1,scrb. Revolutiouär.e l'lugschriften l, Ilerlin.

llranilt, l]": Ller Bolsclrerismus und seine Hcilung. Kiel, 1919.

Brönner, \V.: l)rs \\-i1hre Gesicht der bolscbewistische-:n Gefahr. Königs-
h"rq ilr I'r'.

Iltrzcl , Y. L.: Sciil verflrrcrht, Thr Llolschorriliil ]ler Freie Ver'hg, Bern.
Chaviehyily, I(.: Olfener llrief an clel Gcnosscu .le:rn Long,Lret. Iler Ireie

Ver[;rg. L3r,t tr.

lliilsrhlltE. S.: LJols, lroui-trrus. I'l*,rli-trtrt. tr,l Krtllrtt'. litr. []u:-., 1rr. .1.

lJerli rr.

Iluhr, R.: l)el Rolst:hes-isruus. Flug,ct.hr. tl. Stimmen iler Zett, ii. Itrefl"
1.'reibulg irr IJ. 'l{

Erharilt, Il.: T)t-.r lJolschcl'isrnus nls'l'ol.engr'äber. Bcrlin.
., I!r'lebrrissc ejnes llrern,er Kaufilirrrls irn boischelistisclren Russlald. I

I{eIt. IJolsclierrisnLrs av Si-icldeutsche llonatshe[tc.
Eltzbacher, Ir.: llel lJolschel-ismus unrl die cleutsche Zuliunft. Jena. 1919.

Fenner, II.: llie D,espoten del S,olr-jctrepublik. 1ler.. Streitlragen. 10. ITeft.
Rerlin, 1919.

,, I'Iaxini Gorkls polii.ische Gesinnung urul seirre Stellungnahme zu cler
S'on-jetregi.erung. Iler-. Streitfragen 11. Heft. Berlin, 1919.

I,'r'eytag-Loringhovert, -\. r-.: \\'a-s lehrt nus rlic nrssischc l-icvolul iun /
Breslau.

,, Geschichte cler lussischen Rerrolulion.
Fiihrer clurc,h die .;l:olsc,hervi,stische nnd antiboiscliel'istische Lite latur. He-

l'a.usg. \r. Generals'ekretariat zurn Studium dcs Bolschewismils. Ber-
lin, 1919.

Garvronskl., ll.: D.ie llilalz clcs mssischcn llol.qcLrcu'ismus. llerlin. 1918.

Gerlich, F.: Der Llolsohel ismus als Konserluenz des J,Iarxismus. I ltreft.
IJ ol-qclr ewismu s a r. Siiildeutsche Mon a,tshe lt c.

Gorki, Il.: [',in Ja]rr Bolscliev'ismrts. I t1:o.

Hirsehbelg, J[. : B ol-cch eri.i snrus. I{i] nc..hen. 1f)19.

Ilofmiller, J.: Nictzsch'e unil clcr Rol-cclrerisrnus. T Tleft l3olscherlismus av
s. \1.

Iliibener, l!.: Die bolschervistische Yolksl.irtschatt. \'c,rlksrvirtsclraftliche
Blälter'. li..l"lrrg. \r' j:i 21.

Ilnrrvicz, E.: Der Rolsc:hcri'i.srrms inrcrhalb der r-ussischen Parteien. I Ifeft
Ll,olschcrvisnus ay S. NL

Iia,plun-Kogan, 1\-.: Itussisches tr\Iirtschlftslebeu seil rler lTerrstlruf t cler

Bolschelvilii. Osteuropainstitut. Bresiau, Leipzig und Berlin, 1919.

Kautsky, K.: Ilie Difierenzen ,unter clen russisclren Sozialisten. IJie Neue
Zeit, Jahrg 23. I3d 2, S. 68.

., Dernokratie oiier lfiktatur. Berlin, 1918. (Sår'lryck ur följtrnde.)

., Die l)il<tatur cles Proletariats. \\-ien. 1919.

,, llerror:ismus uncl Komrnunismus. Beriin.
,, Dtrs lVeiteltreiberr del Revolution. Ber'lin.
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Klibanski, J': Der K'ommunismus in R'ssra'rl uncl die Diktatur ,cres pro-letariats. Rev. Str.eitfrug"" nufi'f, llerlin, 1919.Knoerzer, G.: Russland nach e'inem iu,n""'not*.t e$,ismus. I Heft Bolscrr,e_rrismus ar,- S. D.
l(iihrer, _8.: Dirr rrrrlrrc Ur,_i,.lrt do_ Bulsr heu jsmrrs. B^r.Iir,. l9lg.Kossorvski. \\jl.: r)rs bolschcrvistis.'',o iiogr-" in Russrarid. orten, 191g.Krane, r'': ni'e Zicre des Boisc:herrismo=-.,"a crie Gefarrr ihrer ver*,irkri_clr.rrng. .\s,.lr;r l.l.orrlrrrrg. l9ll. ""r' rrirqL Y

t*Uo?, 
å. Jr. ä].-r.nds 

streitenrte Kräfie. llie Neue Ze,it, Ja.,hrg.3?, Bd

r'essing, l\-.: Der Rolscrrcs-isrrrrrs in Husor;Lrrrl uncr scjne. \\-irtscriafts,oritik.Fer-ohitionäre Lflugschriften 1. Berlll.
nie f\ri.tscrrafl,spoltt'* cl,es Rorsr,herrismus i, Irussrancl. r lrcft. llol_sc,lterrisrnus ay S. M.

'eipzigcr 
Biirgertr*ssschuss: \\.'e ,sieht ,e,s he.te in R.u'slancl aus./Liebhe.r, K.: ncr rJ,oische*-ismo* io iio""runcr u.cr Dcutschlanil. _B,erri'.Ur.ste- Els,iinzunsslr.oll (till [örea..,.Luther, ,\.: trlin J.r.,lrr Bolschcwisrnus.- i 'I_tout,..h" 

Revolution. 2. Ilcft.Leil,zig 19.19. 'Ir' I uru'rurr.

" Die geistige uncl politische \ior:s,lcllrrngsr-elt rlcr Bolscrh'.r-iki. \rer-
åi11llt'i|ä-eri 

cl. r)eutschen Gesolts chart z. st.,di"; öJ;ur,opa,s. .

ål:r5l 
Friihzc'it des Bolscherrismus. .Schmollers JalrrbLich, Jahrg.

L'xcmb*rg, Rosa: o_rrgarrisatir:nsf'agen der russi.sc:hen sozialdemok'ai.ie.Die Neue Zeit Jahrg. 22, Bd Zl S. +s+. 
"Zgsiirltle'tsche rfo'atshefte. okt. 1g1g. E]; Jahr r.Lrssiscrrer Rcvorul,ioir.l{iirrchen.

,. Jarruari 1919. Ijol.scherrisnus,
,, April 1919. 

'ic 
Au.sbreitung cles B,rsch,e*-ismus. IIäf1.et innerrr'rerl'öljarrde u 1,l)s.jr I sol, :

Miasbcrg. D.: Die Bolscheri_iki in Jaita.
Hurr.icz, E. : l)ie l{,eltexpansion a., not."L,elrismus.
Madav, A. de: Zur Recltsphilosophie Jes Bolscher.ismus.]\-a1k. J. A.: Die Sturmzeicl,en'i" d;l; Entente_striaten.Mtiller. If.: lJer il,olschervismus in der Schrr.eiz.
l-ar-atcr. ll.: Der. Ei'fluss cles Rolsc'c*irrr.u" ,,.rt rlie Sc's_eiz.Debrit. J.: Der Bolschel.ismus in ,clen Lårrd.rn der Entente.Belina. J.: ZieI uncl \\.eg c1,er moctrcrnen ,\rbeiterbel.egung.
Schr.eiz,er -,!rzi;: ller Callarcl.
Demiani. ,,\.: Znt.rernolutiorären Bewegung in der Schlr._ciz.Hentig. ll. i.: Dio Ierzlcn .l,rge 

,f ,,'. ff ii,"n"n"r;;";;;; '
EI iasberg, lJ. : Russisch e, un,i lliir.clr"n"r. B o1".hu*.i._.rr.
.l3uttel-R,eepen, II. r-.: Staatsleberr ir, rler X,rtu..
Cossnrrn, p. N.: Boischenismus olra ölrri"t"r,to_.Paquet, A.: Der Geist der ms^sisc,herr nu"oloiror.. Leipzig, 1919." :lu's clem bor'scrrewistischen Rus-qiand. Fr'gschriftcn der Fraakf*rterZeitrng. I{. 4. Franlrlurt a. -V.. 1919.
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,, Im korrununistisch'en Russlan'd. Jena, 1919.
Parvus: Der Arbeitersozialism'us und die 1\reltr'evolutiol. Berlin, 1919.

1. Die wirtschaftliche Ueberrvinclurrg rlcs Kapitalismtrs.
2. Sozialismus uncl Boische'wismus.
3. Die Entftr,ltung des sozialisti,schen 1\irtschaltssystems.

Quessel, L.: I)'er Aufbau d,es neuen Russlancls. Soz. Uonntsh,efte 191.3, S. ?.

,. \-onL R,,lsr.lrou ismrrs zunr RclollnistrLus. I r:o lll8. S. 6tiT.

,, Erluaril llai'id un,il der .bolschew.istische Separatismus. D:o 1918,

s. 826.

Rostolzcn', l{. J.: Bolschervismus uncl l3i1dung. I H,eft Brolscheryism.us av
s. u.

Riickrvantlcrcr, Deutsche iiber Russlnnd rurcl den BolschBrvisrnus. Berlin.
Russische Soziakl,emokratischd ,A,rbeitelpartei, Delegation. "stirnmen aus

R,usslancl", Stockholm.
Rysto, K.: Bolschervistenspieg'e1. Hamburg. Berlin, 1919.

Sarkastus, C).: Die lla,hrheit tib'er den Bolcherrisrnus.
Scheller-Steinw-attz, r.: Bolschervismus und Jak,obinertum. Der 'Iag 1.

jurri 19]9.
Schienlrur, Il.: Die ,\siatisierun.g lluropas. Iler'. Streitfrr;rgen, lI. 4.'Berlin

1919.

,. tr'Iasselelencl. Russisohe Erfnhlungen und rleutsclre Bekentnis-qe.
ll:t'J.

Schilling, C. v.: lJ'er Imperalisrnus cler llolscherriki. D:.o H. B.

Sdrippel, NI.: Das .bolscherÄ'-istische Zerrbilcl ctrcs l{arxisn:us, Soz. f'lonats-
hefte 1918, s. 1123

Sochaezaver, II.: I3tirgerturu rncl Bolsche\1'srllus. Rer.. Flugsohriften 3;

ll,'r'lirr. t919.

Söiler"hjehn, H.: Der r.ol.er A.ufrhur in linnlancl inr Jahre 1918. Leipzig,
1918.

Sonrbart. \\'.: Suzialisrlrus un{l srrzirlt' Li',\ ^grnrg. i .\rrll. .leLrrr. l9l!.
Stadtler, E.: Der llolschewismus uild scinc lleb..lu'il,lung. liov. Stlcitl'ra-

gcn, Ileft.1. Berlin, 1919.

,, Bolsctervismus uncl Wirtschaftsleben. D:,0 Heft 12.

,, 1)er kornmende Krieg. D:o lIeft 6.

,, lst Sparttrkus besiegt? I)er Rolsches-i,cmus rls ri eltpolitisches Pro-
]:lern D:o FIe{t 9.

,, Die UlsaciLr'en der russischen llårzler-olutiorr. D:.0 Heft ö.

,, Der einzig'e 1\-eg zurn Mieltfrieden. D:o Heft 14.

Stegerrvalil, -\.: Linsere Not unii ,urrsere Rettung. Rer'. Streitfragen l-Left. 3.

Streltzorv, R.: Iler !,olitisc.he Masseri,streik in Russlancl uncl seine Lehre r.
Soz. I{onatshefte 1907, .S. 131.

., Das zl-eit.c russische Parlarnent. D:o 190?, S. 291.

,, Die gegen$'ärli€ie Politik der .sozialisl,iscften Grupp'en in Russlanal"
T):,, 1910. S. lilul.

.. Mle T,Irlforrnulg der russrcherr Sozialdenokratie. D:o 1909, S. 1-t32.

,, Ueber dic ökonomischen. sozialen und geistigen Ursacheu cler russi-
scheu Rer.olution. D:o 1906" S. 862.
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', rlie beid'err Rioht*'gen i' crc. 
^rssiscihe' sozialdemokratie.

s. 1101.
Ströbel, lL: Demokratie uncl Råitesystern. :\r,beiterzeitring, lvieu

1919.

D:o 1906,

29. Mai

Ncue

Trotzki' L. N.: Die Eltwicklun€lsterrcl,erizen iler russischeri Sozitr,ldem,okra-tie. Die Neue Zeit, Jahrg. 28, Ilal 2. S. g60.
!-orst. H.: Der Bolschewism,us unil seine I:ehren. Berlin.

,. L)as holscheri,istische Ru,sslarrtl. Leipzig, 191g.
W., D:r: Der Bolschervis'rus. *-ic nr r.i,rklich ist. I)restle', 1g19.
Der rote ailler. I{erausgeg. r'. -\r1o1r sommcrf,elcr, Il,eft 1, Berrin, 191g.
anti-Bolsehc*istisehe Korr.e,sp'o..denz. I:[era,usg,eg. r,. Generalsokreta.riat

z.nr sfutliurn uncl zur Bekär'pfung cles Bolschervismus. 1g1B ff.I dagsprässe'tryckta artiklar or' rroisjc'i,s'ren har i regel icke upp-trqils i rlerrrrr förlpr.ltnins.

Irr' [itlerafur rörande Ryssland, särskilr rysk arbefa*örerse.
Adler, G. r.. )!fayer, G.: artikel Sozialclenol<ratic. Hrh,. cl. Strv.. Bd ?. S.

i6B.
alexinski, G.: Das aubiä'rrische K:rpital irn f{irtschaftsieben R',ssrand.s.l)ie Neue Zeit, Jahrg.32. l3d 1. S. 43ir.

,' -lme'ikn'ische Tenrle.zen iur russischen Kapitalismus. D:o 29, Bcr 1,
Fi. 804.

auhagen: Zur Bcurteiiung ire. russisc;lie' -!grarr.eIo.l. I R.,ssrarrls KuI-
tur,uncl \iollcsx-irtschajt.

axclroil, J.: l)ie rer-olutionären.r)liteien in Russlancl tälrrentl rler Ja.hre
1898--1903. l)ie Ne,nc Zeit Jahrg. 2,1. Bd 2, S. .1, ö0, 88, 1li6, 186.

åxelrod, P.: Die hist'rrscrre Berechtigung der rr,rssiserr,cn sozialdernok.atie.
D:o .Iahrg. j6. lJd 2, S. 100. j40"

,, r)as polil.ische rrrwache' cler russischcu Arbeiter untl ihre rlaifeier
Yon 1891. D:o Jahrg. 10, llal 2, S. 3(j. ?g. 109.

.llalloil, K.: llir-. wirtsrhaftsgoogrrtlrJris.hel Ciruntlltrgen der lussischen
\'-olksrrirtschaft. I Russrarrirs nurt*r- u.cl \rorksr,r,irtscrraft.

Beckma'', F.: Die -{gra.rerorrn i. rr.ssla.tr. Zeitsclririt rtir Sozirrr'-is-
senschaft, 7. .Ia;hrg.. S. ir8?.

Berdjajc*', N.: Die politische i'tl tlie philosophische f\.ah.heit. I rl.u,ss_
lands politische Seele.

.Biermer, I,I.: rirtikcl _,\rbeitscirrstellungen in Russlancl. Ifrlrr. e,l Str-r. s 1030.
Ilriickner: I)ie Becleutung der. neuerr lussist-',Lreu Litera,tur. I Rnsslancls

litische Seele.
B'lkin, Il.: lleber clie 1ega1e ,\rbeiterbe'.cgLrrg in ll*sslarrd. DieZeit Jah,-g. 80, Bd 2, S. 269.
(-,ia's, R.: Die -\r'beitsausstänclc i' Russlil,cl ri-i'hreriil der Jahre

nntl dic Methode rler Stttistik. Conrnds J.ahrbiicher IiI F..
s. 80 t.

,, Dil; Str.eik:be'r.eg.ng i' Hussla,'il .ri-ähre*cl ries Jahres
rrmtlich,en Stati-ctik. D:o IIl F.. 96 Rat. S. 3?ii.

189ö-04
32. Ri1,

1905 nach der
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.. Dic Reltabititä1 rLel russischcn ,{ktiengesellschalten. ll :o III. Bd
39, S. 494.

Cohen, ll.: Rr-rs'slrrrcl irrrri tlie cleuLsche Zukunft. Soz. J{ouirts}r. 1918, S. 113.

Ounorl', H.: IicvoltLtiorscJlros. l)ie Neue Zeit Jahrg. 36. Fd. 1. S. 25.

Frank, S.: Die Ethili rles Nihilisl-rus. I Russlanils politisc,he Secic'.

Goehcl. O.: Iiu,ssisc;he IltLustlic. I HLrssllutl; Kultur uutl Voll<xirtschaft'
Golilstci'n..I.: lrtikel Gewerkr.ereine in Ru-qs1anil. lfl'rl. cl. Stx-. Bcl 4,.S.

Gr{gorja.nz. .\.: rrtilicl olt r'-vsl<r fackför'cningsrörelsert i l(ollespondenz-
bl;rtt tlor Cienelirlliommission cler Gerrerlisc allten I)entschiancls. Jahr-
gang 1910 ft.

Gromaln. \\-. r-.: I)ie neue -\rbeitelr.elsicherttngsgc'setzgel:tug. I Arlrralen
fiir sozialc Irolil.ili rincl GesctzpJebung. Bil 2. S. 1i?.
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TREDJ E MOSKVA.INTE RNATIONALEN

t

De Iörst a clagurnr av juni öppnas i \Iosirva. Tredje (Kommuni^s-

tiska) Internationalens tredje kongle,ss. 'Iiil rlenna kongress, som får
ul,onor'dentligt viktiga ooh svåra frågor att behandla - bl. a,. d'en ei
lilott till Tysklancl tregränsade krisen inom ,rlet ilomrnunistiska lägret -
har av exekutivkommitt6n inbju'dits med beslutancle eller rådgivande rö t
följande re\rolutionåra parti'er:

Ry'ssiand: Kommunistiska partiet, I'yskland: Det förenade hom-
urunistiska partiet. Kom,muni'stiska arb'etarepartiet (rådgivande röst):
l,'rankrike: !'ranska socialistiska partiet, Fack.föreningarna,s revolutio-
låra minoritet; Italien: llonununistiska par;tiet. Jårnvägsmannaf,örb,undet.
Sjönransförbundet. S,ocialistiska partiet (råclgivande röst); Bulgarien:
Komnunisiiska partiet, L. P,-partiet; Poleri och Ostgalizien: Kommunis-
lisk'a artbetarepartiet. Pol,ens kommunistiska parti, Ostgaliziens jutliska
arbetareförbuncl (rådgivande röst)r Tjeckoslovakien: Kommunistiska pa.r-
f.iet, Tyska B,öhm,ens marxi,stiska vänstra fly.gel av de tjeckisha ,socialis-
terna, Slovakiska ,sociaiistiska partiet (rårlgi,vando röst) ; Den rusinska be-
{olkningens internati.one la sociali,stiska parti (r'åilgivande röst); England:
Ilet förenarle kommunistiska partiet, Vånstrzr fly,geln av Labour Party;
Amerika: Kommunistiska par.tiet (fölenade), Industri,al 'Wrorkers of The
1\rorld; Österrikc: Kommunistiska partiet; Ungern: K.ommunistiska pa,r-
ti'et: Jugoslavien: Kommunisti,ska partiet, Sociali,stiska partieit, i det själv-
.styr'do 1'On*irken (rårlgivande röst); Ukraina: Kommun.i,sti.ska parti,et;
lrinland.: Kom;munistiska partiet; Sverge: Kommunistiska partiet; Norge:
Norske Arbeid.erparti: Spanien: Kom,mmnistiska partiet. Confederati,on de
ios trab,ajadores; Den ostsibiri,ska repub,liken: Komrnunistiska partiet; Ja-
pan: Kommunistiska grupper; Argentina: Kommunisitisktr partiet, Den
kommunistiska aril:etar,e,feclerationen: Aserbeidsjan: Kommunistiska partiet;
Armenien: Kom,munistiska partiet: Ge,orgi,en: Kommunistiska parti.et;
Greklancl: Kommunistiska parti,et; J3el,gien: I{ommunistiska partiet; I-Iol-
land: Konmunistiska partict; Danmark: Komm.unistiska partiet; Schr-eiz:
kommunistiska partiet, De schweiziska stäilernas arbetarunion (rå,rlgivan-
de röst); Rumäni,en: Kornmuni,stiska partiet; Lettland: Kornmunistiska par-
tiet; Estland: Komnuni,stiska p,artiet. De ,oavhängiga sociåldemokraterna:
Pcrsi,en: Irans kommunis{.iska parti: Ausfralien: Komnu.ni.stiskil partiet:
Krrnacla: Korrr-munistiska grupper: K,uba: Kommunistiska,grupp,er; Mexi-
lio: tr(ommuristislia p,artiet: Mellan-Amerika: Kommunistiska grupper:
Iiruguay: Socinlistiska partiet; Chile: S,ocialistisha partiet; Java: Kom-
rrunisLiskn partict: Äfrika: Det internationella socialistiska f örbundet:
Litauel: Komrnunistiska partiet; Portugal: Kommuni,stisk:r'grupp,er:
LurenburgJ: Iionimunistiska pr,rtiet: Irlan'd: Konmunistiska grLrpper: I,s-

.ltfl
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lalil: Kommunistiska partiet; Turkiet: Konnnuni,stiska partiet; Khiva:
I{ornmunistiska partiet; Buchara: Komrnu-nistisl<a partiet (rådgivanrl.e
röst); Pale,stina: Kommunistiska parti,et (rårlgivande r,öst); Indien: Korn-
nunistiska grupper (råclgivancle röst); Kina: Vänstra flyg.eln av socia-
listiska parti'et, Komnrunistiska 'grupper (,råd.givancle röst); Korea: Kom-
rnunistiska pa,rtiet, Det revolutionära parti,et (råclgivande röst).

Kommuni.stiska Internationdens exekutivkommitt6 rikta.r vidarc in-
biudan till nedanståend'e organi,sationer om att säuda delegeracle till clen
Kornrnunistiskra Interna,tionalens kongress i llo,skya att sorrlr gäster följa
den komrnunistiska värld,skongross,ens förrhandlingar såsom inrtresseracle
grupper för att skaffa inJormationer:

Finska soci.alistiska ar,betarepartiet, Confeclerazione generale de la-
bore Italiana, Federa;ti,onen av rSrska arrbetare i Sydam,erika, Greklands
allmänna fackför,eningsförb,und, Nederlänrlerna:s nati,onella arbetssekr.eta-
liat, Fackoppositi,onen i Danmark, Vä.nstra flygeln av Belgiens sociaiis-
tiska parti, Federation Briissel och Hollan'cls förbund av anarko-konuru-
nister.

Kongressen väntas få en väiclig lillslutning. utorn ryssarn:r själva
c:a 1",000 ko,rrununister från alla värklens ländcr. Exekutivkomrnittön har
Jiöreslagit följanile dagordning :

l. Exekutivkommilt6ns ra.pporl .

2. Den alirnänna ekonomiska kliseu ocih Kommunistiska Interna-
lionalens nya roll.

3. Kornmunistiska Internationaler.rs taktik undcr revolutionen.
4. Öve1gångsperioden (detaljaktioner oc,jr revolutionär slutkamp).
5. Ka.mp,en mot ilen gula fackliga international.en i -\msterdam.

. 6. Den röda fackliga internationalens ictlning och Kommunistisk:r.
.[nternati.onalen.

7. .De kommunistiska partiernas inr,e b.vggnad, deras aktionsmeloder
och ilenna al<tions innehåil.

8. Komrnunistiska Internationalens inre byggnad och fijlhållande
till tl,e anslutna partidrna.

9. De orientaliska frågorna.
10. Italienska socialistpartiet och Komanuni,stiska Int,ernationalen

(Italienska socialist,liartiets vädjan mot Exekutivkommitl,öns beslut),
11. K. -{. P. D. {Kommunisl ische .\r.boiterpar.lei IJeuisr.lrlantls) oclr

Konrimunistiska, Internationalen (Y. K. P. D. - Vereinigt,e I{omm. partei
Deutsdhlands - vådjan mot Exekutivkommitt6ns beslut).

72, Kv-innorör,elsen.

13. Ungilomsrörelsen,

L4. Val och förlägening av exckutivkommittå.
15. Diverse. .t
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De för'sta dikterna! lin ung fabriksalbetat'€ skriver tlem mecl dar-
liurde hancl. Skog susar i natten. Ah! Befrielse från maskinen' Böc-
ker hä'1sar milt. -Bild,er sneker. !'örsta stammancie av sjålen. i vilkerr
rcdrrr musik juder'.

Långa vantlringsår i ltalieu. Österrik'e. Holland och 'Iyskland. rua-
rratler i ,Schw,eiz, i en förstad till Ziirrich. Fem våningalhögt; utsikt
iiver' ,sjö ocrh alper. Fri ,skriftstäiiare vid knalppt 2O air'

Politik, konst, arbiete ooh vandringar, Luttrad i socialistiska ung-
tlomsrölelsen. Och så krig'et. . .

'IIau kuntle tiilagt: åtta månacler ute i Ryssland, runt det ,väIdign

r'iid.a arbetarriket, från viiket han snart konrner m'ed en ,skiidring i ,bok-

1'orrn. Och r-ad beträJfar hans produktion thar: han 'utorn de r'edan utgiv'na

loch i Stormklockan nä,mnda) sak'erna liggande otryckt en stor, fast kom-

lrorierad och rnycket intressant cliktcykel D,ie Faust (När'en), till vilken
jlg hoppas få en annan ,gång återkomma. Arbeiters,eel,e, som rbär und'er-

skriften "r'crs från fatrrik. landsväg, r'andringar, krig och revolution",
ornfattar p6en frtin tiden 1911-1914 jämte ett irrrtril rcvolutionsyers av

s( nare datnm, kända genotr tidigare tryck.
Bokels förrsta avdelning heter Staiien ooh har lörst ett par dystrir

sitlor orn skaldens dlkt. som fått sin rvtm av br'öd och nötl, oc]r th'ur allas
ii;rrnp mot alla, raser i vär'den, hat mot hat, tand mot tand, m'en det iil
inte nånga sidor - så hoanmer det friskare t'oner. t;''dligen i och ned
lör'fattarens egen utveckl'ing till klassmcdveten rer.olutionär iivssyn. En
l,rrt,sande frisk -\rbetatungtlo,rn: innarrlör slelrr'äggarna ler-er vi. melr vi
är lir.et, yi är kraften till kamp ,och soger, tågen som rulla.r jör'bi vårrr

boningar tar r'år längtan metl sej ut i r'ärden. r'årt blod är som .stjär-

uorna och träden. vi är fräsancie och sprakandc gnistor, mcn ctret kost-
bara.ste r oss är kärlek,en, vi härdade ej ut i r'årt trånga fäng'else utarr

kiirleken, cien rnildrande. brusantle - däl.för r'äh'-er 'sej också r'ä'rdcn

kring oss! Järnvägsskenolna ägnar rhan 'en ''hänförcl lhymn. där de dånar
i sarnma oro sorn haDs blod, han anrolrar tiilens flo.cl att ta ernot honoru

i sina virvlar, kallar vincl .ocir moln vanCrande kamrtlt'er ("\\rind, IVolke,
rt'irndenlrle Genossen")' hans av 'en n1' dag födcla önskninEEar st'iger sorn

stjår rorna 1r ltrttens sköte. I diktel Ärl:,etarsjätr nålar Lran proletarial,et
sir som han drömmer sin segrande klass: "1ugn, ,säker'och giansfylld",
llcn ,Iilla clikten Folkmöte är konstnärligt vältlig i sin makt ooh mecl-

|etenhet. I Rebelliol ser rhan arh,etarar[rörr komna, "slavarnå. med hä'r-

sirtrlater'", irtt skarpil ona livet, Va{ ri berör b'lir '}.lr'öd! T \Iajupprop
rnanar han sina kamrater att tn r'å,ren rned sej in i r'ärk'staclen - clär

It0mner den ati pr,edik:r: onr mej rnåste ni kämpa! Tr'å präktiga rlihl;'er

rignas barriktrclclna. Ällra bäst i derina lrvilclnrng - 
,och biancl tlet bäsia

j J.roken - är clikterrra Öil,e och ,Iforgonen. rlerr förra trotsigt stark och

ruug soln ticlens !idiaste proletärungclo,m. den aniLra en stråIancle hynrn

till solidaliteten, til1 den skapa.rrrle rnålmeclvetna lna.ssan, clär den 'enskilde
.srrr metl, skapar mecl, r'äckcr m'ed. 'e]1 dikt som visar Barthel ihelt inne

;rir den nya sociala människarrs väg högt ör'er tl'en borgerliga grönköpitrgs-

i rLdividualismen.
Så följel avdeiningen \\-andersohaft (\.anclringar), en lyrisk koli'ek-

tioil. som ,borcle kunna övertyga r-ilken -com lrelst iborgerlig kritiker o'm

htr stora l)'riska m'öjlighetel clet ulipviixanile proletariat'et har ooh hul
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{Sel 11u lur,lct-l,tr, båggc siilor? Hilirrrelerr mir,lal clet gyilelr.ö,tt, Kon,
l:,i -ut"*- gå stilla f örbi: hiir r'äxer ,bröclet. .Ser du glinse' i stråna?
l.']ri ihinrlen skimral en sista purpdr. ^\xet mognar. . . . 'i.varn,,rrna mal . . .>it 0llr hrudPl 1 tll.)

,\r'cl.elrii'ge' Kriget ,förefaller, Iikt allt som rör t.Le gång'rr hel-
r"etesåren, reda'sir långt och or'ärkligt b.orta, ncn den Iym,mer ståt-
ligr dikter, r.ittnantle hu. Barthel rcdari frå,rr första början r.al på det
kiara rned sirr rer.olutionåra rojl och i spänrring r,årrtaile sa,mt i g,årning
metlvii.rkade till krigets omvandling i levo,lution. y;rcker är' hans lb .o-

dershälsning före clra,bbningen till derL ryske fienclen-solclatep på iistra
fronten, gripa.d'e hans förtr.ivian att ej clet egnir iandet följer rlet
stolta rlrskrr f öredömet. Några direlita krigsskiklririgar är rr äster.liga:
så den .'ru skoge* r.id -\l'ocourt. Och i ail fastr' ropat. clen unge ar_
betnren: "vi trotsar dei, död. ri liä.Lsrr dei, lir'!" J{,ii kanoner.na. e.[å'a..
blorlet strömma: "Ob,et:-ingrt. olörintat Jr lrroletariatet!,

På krigstlikterna följer en er.otisli trr-rLeluing. formellt s\:ägare ä1 clet
iir-riga" men meil f l,era. stolta tonf all a,r ett kärieksl iv rikare i sin
ltargtret äir den r.a.nliga v,ersbokselotiken. I !-rieri är clct in1.e son err sa-
gans prirrs harr kommer till sin älsknde utan i buller och sm,uts ay
den långa arb,ctsda.gen. lntet slott har. han orh i'grr gyllne 'i'gar:"tomt d.r mitt he'r ,ch ensam,t. du måste göra tlet r.ackert, orn du 'älskar
lr'ej", och då ska l<anske lyckan g1änsa urot de tr.ii, på cn grön äng.

sist i Bnrthels rbok följer en sa.mling levolutionsrlikter. cle flesta,
förut publicerad,e ooh recenseracle f,ör svensk purblik i dcn rrämncla ,st,orm-
klockeartikeln. Dår år en s'ir, praktfull skap,eise so,m upprbrott (ör-ersatt
fullstänciigt i storlrl<lockån) oc.[r'Derr urige arbetaren, som med sina kam-

'ai,'cr 
vandra. till arbetqplatserr. när år också medtagna utopia, Tid.en

nth [örf:s käntl;r rersh],Jlrrirrg till lo.r'emhor.re.voluliorrons petrogr.arl.
\rad ilet formel,la, hos l,Iax Bart.hel fu,etråffar. märker måln en r.ik ut-

veckling av rika arilag. \&erfel och andra unga 1,ysl<tr tliktare karr rrala
mel bisalrt bestickande. alcn B. ]rar i stället err clen.inre stilens lörlighet
s()m (lp sll<n;rr - -alcnar därl'ör ll1 rle srl<rrar. lr;rns 1uärig;r iiommunis_
tiska livsåskådning och hans sunda klassinstinkt - instinkten lros den
rrya f,riska klassen. som tar vård's,historien i rrr- i mänsklighetens namn.
Han hehårskar fullt den noder'astc rytm- och rimtekniken rnen till-
iigna,r sej expressionisme' på ctt s.nt s'ätt utur de eliest la,nliga gr,ella
iiv,erch'iflerna - for'lfarancle rlärför rtt han är' rien klassmedhorgale han
iir och i denna konvulsiviska tid ej behör.er som ,l,o.garpoeterna clikta
lionvulsivislit ut:rn har sin hl:rs.s' kormnunistiskl ur.ganisation och mått-
lulihet i b'lodct och llantasi,en.

r'ör framticlens f orskni'g i c1e urrga 
'cr-olutiorriircr.las 

psyko'1ogi
rlessa röda fir konmer Barthels rliktning att hetyrla rn.vck,et och litterärt
står han i främsta ledet av tlen urig;a skaklcgencratiånen, Tachsa,mheten
Iör clen lya r.ackra går'an bl:rnrlar scj rnerl tlet vissa hoppet ntt han
l<ommer att låi,mna en liämpande ar,betarrnårsklighet må,nga nya karnp-
oc.h lyckoctikter. ITau är del Jrornc tliktaren ooh clc-:u n1-a riagens.

T. N.
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Bernard Shaw orn bolsieviherna. t

llernirrcl Sha$., Englancls främste .törfattare. skriYcr i 'err nyligen

publicerail artikel bl. a. följån'tc om de ryslia 1:olsjer.ikerliL:

"I)e r;,sli;1 arbetanla har lärt mycket unclcr r'ärldskriget' Tacli

\ar.er den lektion som c1,en internationellt], bourgeoisitr givit ilem i_ krigel'

bl.ol.de i ståncl att utföra el bragcl Som man clittills alclrig lrört tala.s om:

ilc vägrade utföra massrnorcl p:\ sina kanrater arbetarna i anclra läncler':

c1e to!'ger'äreii mecl sig ocrh gick hem' delacle sjäh'a :ut jorit r1t siS i

si.,r re.pekti'e hemtraiter ocl bör'jade oclla den. Ii'abrili-qarbetarna ir

sin sida ör'crtog fabrikerna i egna härrcler och organiseracl,e. inclustrin

jhelrr'cletarbetanclefolketsintressen..TJrkapitalisterrras-såvälrle
l.jiskil som rle ltlänclskn - synpunl<t Var naturligtYis elt dylikt tilltrg
avirrbetarna den största fräckhet och cle börjadc cn kamp m'ot &rbel;arnn'

vilka ,efter tletta rnåste kros,sit sina utsugare och jämte clcm är'cn 'deno-

kratcrna,vilka.stotipåclesenaressida.Kanskeoclrsåclettarrarfräck.
het,menivarjefallenpraktisk.nyttigochilärförocksirgodsådån'

Jag upprepar att tlet f. n i hela Europa en'dast finnes en intrcs-

orrrt politisk ve",kunale kraft - Lenin. Leilin försåkrar att det är omöi-

ilgt a1t .oursätta socialismen i verklig,hete' mecl tillhjälp a' r'östmajoritet

ot:h parlameut, utan detta kan ri,starlk,omrnas ,endast metl tillhjälp av ett

hrndlingskraftig minoritet mecl stark tro pii sin för'måga och sorn klart

ser sitt. rnå1 :tramför sig. och arrgj,ort dumt 'r'or,e ,tlet att r'änta på att

enmajorlitet.som'saknarvarjepolitislrtbegreppochstäncligtföres.hak'
on'jjusetar.'i[enborgerligaprässen,skage.enröstnrajoritetförsociir-
List erna.

Våra socialisber i Englancl, som åtniuter alla livets bekvämlighefler'

sklr naturligtr,is samtycka 1i11 att l,änta mecl socialismen,s gelo.mförarrdc.

nrenhan.dlingskraftigamänsåclarra.somTJeninr'illcicker.äntaiängre'
Seclan Lenin sett att clen konstitu'eranile {örsamlingen ingenting dugde

1i11. giok han.sin egeu \'åg. Han uppstäJlcle'en lösen: 'Der som icke vill
ar'1.,eta, han shall ickc belier ä1'a. oc;5 må 'gärnl clö av lrunger" Bolsje-

vil<ernafordrarattallamärrrrislrornö.tlvändigtarbetarförsarnhällets
,rntin. lläruti in,stämm'er är'erl virra aristokrat'er' De är 'också anhärl-

gng" u.- arb,etspiikten' Ooh i sjäh.a l'erket är i Englancl a1la rnänniskor'

,tlo)f.onauntug av de rika, tr.ungna att arbeta för att icke 'svälta ihjäl'
',',u"n 

thn. 
oss 'existerar 'arbetstvånget - endast för ile fattiga'

utom tlenna fräckhet har bolsjevikerna ytterligar'e en 'nängd andra

pri sitt samvet'e' Lfit oss antaga att ni råkat i fångenskap, hos bolsie-

r.ilicrnn. x,Ian för cr till cn l<asiirn. ll. an rrnclerkasta]' er förl1ör och gel
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'cr att äta. M,en ni är änDu ej tärdi.g rr.erl edor måltid, förrän clet hoinmer
någ.on ti1l ,er mecl en packe Jlöcker. Lrncler al.men.,och frägal er: ,,Är ni
errgelsman?' På denna fråga srrarar ui naturligtvis självbe1åtet: 'Ja, jag
är engelsman'. Därefter r'äcker inan er- cn packe böcker och broschyrer
på engelska språket, och lärnnar er. ensarn. Man gel er ioke något ar-
bete. Ni har ing,enting ratt .görå ,och för att ,slippa ha clet tråkigt m,åste ni
lä,sa bolsjevikisk litteratur, och ni blir srl småningom genomträngil av
cle komrnunistiska id6erna, ni inser dct förnuftiga i clenna lära, och srl
blir nr till ,slut rent av c4 anhängarc av bolsjevismen.

Det är naturlig,tvi,s fräckt att ,göra så med krigsfångarna. \4en i detta
a\rs€ende sl<iljer ,sig bolsjevikerna icke så myck,et från våra aristokrater
och iborgare, som i sina sönilag.sskolor tvingar nänni:skor att studera
bibeln och a.nclra för bourgeoisins hjärta l<ära skrifter. Bol,sj,evikerna vet
också mycket väl, Iil<som våra aristolira;ter ,och borgare. att man först
och frifunst rnåste 'er,övra mänuiskornas hjärnor.

Men bolsjevikerna går ännu längre: de praktiser.ar deuna metod ej
blott på vuxna ,och krigsfångar', utan inför den också i sl<olorna,.. I boi-
sjevikernas skolor får barn,e r redan från början lära .sig att d,et är orätt
av människorna att ,exploatera andra,s arbete, att det är en skam att icke
artreta, och att varje människa är f'örpli<tad att med sift ar.b,ete ibidr,aga
till det gemensamma b,äst-a."

Tredie Moskva-Internalionalens rppgilt
då den nu saanlas r juli, ,blir. skrir.er r.tir unger-.ke partivän Geor,g

Lukåcs i en intressant artikel i rlet österriliiska Kommunismus,,clen
antlliga uppklarning'en, beslutct till handling och den organisatoriska fuii-
ändningen. Ur d.etta perspektiv mzlste frågan on ilen s. k. oppositionen
mot Moskva b,etraktas. D,et skall inte {örnekas, att ,också från eri,ekutiv-
kommitt6ns sida i cletalj (val av represcntanter o. s, r',) rbegåtts fel.
I(ongressens ,och dess ko,mmissioners ör-erl,äggningar horimer här säkert
att bättra på mycket och för frarnticleri institution'ellt a,vvärja månget
missgrepp. Men f,rågals kärnpunkt ligger inte här. Den ligger i ar'-
stånd,et nellan den revolutiorrära andan hos exekutivkonmitt6n, som -till revolutionens lycka - Jör närvarande trots a1 a partiers deltagande i
1rög grad står under ryskt inflytanrle, ooh rnånga sel<tioners opportunism.
Här måste konflikter uppstå. Och tlessa konflihter är 'bara nyttiga för
r'evolutionens utveckling - desto nl.ttigaro ju naer energiskt InNeraatio-
nalen därvid örmår rbringa till uttryck sin vilj:r och sin ib,eslutsamhet.
Att d,etta inte ibetyder någon ryssarnas cliktatur" 'har exekutivkommittens
öppna brov till il'ysklands oavhä rgiga arbetare s'ii ör'ertygande k1ar1a.gi,
att enilast demagogi kan tala mcr cliirom. De ryska kamraternas rövervikt,
deras - inecl nödvändighet - ledanile loli i Irrtei.nationalen kan upphöra
endast 'då värlcl,sp.rol,etariatet blir clem järnbördigt i revolutionär J:e-

slutsamh,et, i rer"olutionär skarp'blick, i revolutionär crfalenLret. Yi hoppas

- ooh de ryska kamraterna hoppas det säkert ninst lika intensivt som
vi - att det snart ska bli sä. \{en därtilt är inte gi'älet mot "Moskva",
inte' pockandet på "autonomi". utan eien rer.olutionära handlingen den
rätta räg.en.
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Vi hoppas, att kongre-rsen kotrtrnttt'- ltt ]:leträtLa deirtL:r r-åg' I)t:lta

ars erIr'etrhete. r'isrr" 
'i*i'"'i''o* gL'trl rletL rnt]olrrtit"äru l'rtrr-llingnrr iir

i stånc1 att bringa ^ur*"*-io*iiglrr_fragor,-roo.r 
"onut* 

syns t'eoretiskt

så,r,å1 son ogo'i"uto"Jt't' "riJ"'-' . ttt::-l^,il*;*'r,1ä'"J"1'å; ;t'J-

l*:*i:i"-l'll,lå,äT*t1ffi qt:1ff "-:i:i-;,,$":''m:,
L)cn kln [;r denn,r lroucss I ] ltJtlrrrrå' '" 

, piskl-rrrl,r ,1eL revolu-tionlirit

i,n* .,, konltiktorrrn..l[t'li"i, ffi"11'; .Li" ".;.,i" .r' rärt,lcn {rkti:kr
,n",ir..tlnd"is up|klrrr r.r:..^.^nj ,n,,,,,i,.' Trtrro'. l(orrrmcr 'ottsLul<a

förefintliga olikheter i ut\-e'rKrttls"'" '..-''ioros,'hah.t". Jrig trärrvisar'

i:ö"-"";" 1<t ,också n* att b.ru kun ra 
lf"ä";:li:: "*"i.,r,t"t" 

t"-

s o,n bet e ckno'a " *' "åpni, 
p * 

"" 
g ao*:::-']-lT':tl:L:J;;i. 

J".:l J:ätä;t'i;
ioru", rärniii""o", unsao11Ls'i::i'::'rr:;"nc1e uirplrörarcre a' ilenna

{irmlil prirriortrlts rrpporluntsnt' rrrr ""Ir-,,i"rriutiorr,irl cnlrlrrlisJlio-
;;;;t är ire* uötlr'ändisa' {öt'jden "' *;;;;;; 

;' ett liincler för

rie,.. Men ]<varvararrlet av tnran för inre s iruto-

rm' erkri g ancl.t *''rå""" : ;--::: :**,itiäl''tJTt;Jiu T 
*'t**I 

"u 
* *

lomi lian myck'et lått speln elr \ rKtrq " 
rål o,*ganisatoliska: att torma

#iJ#l'J::lr:,:' :; ll .:: n'fu ".il'!: : 
; i än*ari s at i onc's rikti g a

rihtning, meu att t-tt'i'*' 
'*"--i"t"'t rort'it'itel"",, er sii stot elasticitet'

,, tt,,en1ro ri"*"" ..'ull* "iä _*:*-* UjJi*:;:':lå'l:,':$"i:å"' .['"
r.irrje orgrnisation'fornt"it;#;l:' irtl,,,,'l"'J,,:,ielt l.,.rolrrrinniirr l]rncoc-

Lr llt bcsfämmuttde :

seris totalitet'

Engbergs-marxismens 
uiveckling;

får en utmärkt belysning i 'ett 13t'e1at 
i den centersosialisti-qkt lrrei-

'c 
i 1 ;r r e r r n r LIö. nle"., ;*,,i"i ösr c'rjri sri c" r: ;;i ffi :"i,;il i;lL;";T"i:
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stäIlet måste,ofrånkornligt och mecl aila till bucls ståen,cle makt-
m e il e 1 ett planmässigt återuppbyggande av folkhushåilningen efter-
sirävas.

Resolution'en år ännu oklnr m,en r-isar tlock. att de proletära mötes-
deitagarn:r, hade rner 1örståels.e än clen lärcle ilr Bauer {ör att kapitalismel
och hela. dess härligh,et är kaputt.
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