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TVSKLAN DS KOMMU N ISTPARTI .

EFTER MARSDAGARNA Av L. RENZ

IJoatdnrarl Robinsot,
Liberators beliincle tetknue. virr's saliriska Lriidcl o1ta larats irv Zim-
merrvaltlr lrrrrrs bild ril gjord :rr. clen lihaledes r.ä1kålde kornnunistiske

l<onstl!ir"en Rolrcrt ]linor'.

r\är rlr Iörsta clecernberdagarril i liol ombuden för r1cl; t.r.sha

ler.olutionära proletariatet konstitucratlc l'-ör:lrrade hontnttutisl-
partiet (\'. K. P.D.), r'ar blancl c-leu ringa men iir.aktiga parti-
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bilelningens {ör clen tJ'sh,i mon också {ör clen internationella r.t,-
.rolutionen viktigaste be.slut clet som iörpliktaile partiet och rlrss
mecllemrnar a.t1; på allvar. gå clen döende t)rska jmperialismel irL

1'å livet. I)et 'ar ett beslu1,. sorn mäktigt skilcle sig frå' rltr
tilh'äckligt bekanta besl'te. av cle gamla, socialilemokratislra
particlagarna, fatta'de o.h :r,r'färcladc meil n.rmnupprop elrer harrr:1-
rrppräckning och protokollföring. Här kom till uttrl,ck cle1, lr-_
-*ka revolutionära proletariatcts soiidaritet meil ryska ilr')r.t,ur-
Iil.assens heroiska kamp. c'let var cle trtska oc.h ryska håincLrr.rrirs
1örpliktande möte. ett litir:'1'a,t 1öfte till Rosil LuxemLmrg ,.[r
I(arl r,iebknecht att {ortsätta, och {ullä'rla r'lei, boh'i.lser..r.lr-
tiess', två stora döc1a ha.llat oss i;ill och som r,i började metl tlt,rn
i spetscn. Spa,rtak'sfij'burclert och ile' revorutioniira, rlele' rr r.
cle oavhängiga samrn,arr'.qmältc och inr:iktacle sin organisatio' ilir
t'n mr:'dvetet förd ko*p. seclan marsdagarria 1g1g ha,de cicl i*-
trätt cn stagnation i rlen tvsl<a l<las,srörelsen. eu stg'a,l,io' srrrr
rned hänsvn till de iisterrrihisl<a bröilernas ödc hotarle bli sa, rnr-r,-
liet mcr ötlesdiger frir r1e1, t1 ska proletariatet. som Tyskla,rrds
eko'omiska' upplösni'g alltjämt lortgick merl som omeclellrar,
l'öliclföretcelser en oh5'ggligt r'äxande arbetsltjslet, lcinenecl,siitl -
rringar och hastigt stiga'tle livsmcdelspris. En ,stagnatiou srr'
llann sitt tlernonstra,tiva uttrvoli i ,sega. ft)rsvarsstric'ler oc.h l'iir.-
bittracle mel lokall, Lr-grärrs:rde *cpalata,ktioner rnell sorn clärrnecl
rtämnvärt gagnaile rrarken c1e tyska arbeta,rna,s eller cle uiliiritlr
ska kamratcrnas sak, uta' bar-. gav socialförräcra'ra o.h cl,r^-*
.{rnsterclarn-}ak.jel tillfailc att hålla nere arbefarnas stricls'i l.ia.

I våras hacle partiets reorganisationsarbete hunni.t så långt.
a,tt tiden sJ,'tcs vara inne för c1c tyska pro)etärerua att .1lpta,
striclsvxa'. Me' motstå'c1a,rt-.' llrirehom. hanri en lite, snr rtlir
1'öre. P.rovol<atioricn löranstaltacles av t)'srra, riksreger.ingcns
kommissarie i provinsen sache' (ett a,r' Tvsrila,nils mc.sl; irrduslli-
a,liseracle områclen). socialp*triolen Hörsiirg, som'rxlcr. I'iitr,-
vänclning a,v a.tt arbetarna i hairs clistrikt sncles bt-.clrir,a Plurrrl-

'ingar på börcl.r'as ålcrar: slrickacle på folhel, r,lär crr mängcl l,rrrrgt
lleväprracle lrorgalgarclisier. i verkligheten cloch a'sedcla a1;t llri-
r.ii, rle ui -rug1121 arbctarrras i tlisl,riktet hotandc missrri),j.. I)r,t
Itom till rcs'ing i []e'trnl-Tvsklancl, \'. K. p. r). iir.ertopl l.c1-
ningcn. några anclra clistrikt foijcle. Om y. T{. p. D:s s. lr. mars-
..ktion ha,r'sagts och skr.i'its tillrätir)ig1;. \ri hal lörsiikt att i

korta drag slri.c,scra upp rlennås f<irhi,stolia: cless fi;rlopp oi'Tr r1r,rr
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tlarpå ltiljandc kritikel tortle i ilet viiser:rtiiga, var.ir clc ul,liirrrlsl<a
l.rartika,mrtr,ter:na bckani;. Liira,ledes tc_,rde de1, val.a lränt. atl, in_,rn \r. T(. P. I). vissa ptrrtik*mra,ter. och såcra'ir s()rn..lrl'iiltrotts
letlanclr p,ster'. cj hål1it si' kritik i'om dc' fiir parl,imeilr.mr'a,r.
s.jiilvklara r.am. som fiileskrilos ir v ,,p:lr1,it:ts 

cliscipliuorinE och
str:g'i:iugcri ar. dess *liti'itot" .ta * gått viiln tla^rto'cr.. så nl,1;ho''n*'i'sme's argaste 

'ccrersaka,re 
rned juber *ppt'g .crr-.ras a.l-gumerrt. I)c' v.r'l<ligt positi'a kritirien h,., .r1.,p1,åiclrr ckr orga,i-

satoriska bristerna. uuclgiskt och sriabbt,.p*a.u,, nu cliir så
Jrehijv. och organiscra,s partiet på u1,tt. I)å när.marc clrtnljer onr
cl.tta" organisa,tiorrsarbetc t'rtler r.'ra u r. iutrcss. liir r,åra, ut-
Itinclslia lramral,t:r:, r'ijl iag hiir. I'itrsitka gt, crr iivgt.silit rrr, clr:m.

secltr'rihsc,errtralc's (rii'c1sst).rersens) poli1,i.s]i,, rirrj. liksu'r
t'Lr f iirt:sla,gna orgarrisatorislia, åtgärclcr.na, r.uuui1, bifa lL hos rräs1.'alla al<tir,a mcr:llr,mrnar: (på l<on llclenscr. arr olilia slag). )_riir,jnrlr
rna.n arLr.t:r på, clessir åtgärclor.. l,åt os.s l'iirst bcl.akl,a hur.r,rr. r'1'-s r r r) r) s.r rrll I rlr' srii'r. srärre'rrr ,1,,r;rs .r.rsg.rr1,1r,.rr i
elisl,rihl;. ef1;er h'r: mccllernma'ia iror. .k:ssa, åter i unclerdiltriltt.
['rrl.rrlisl ril<1,'r rl*l:rs is. k. 1iurn:rrrrrag.lrrrp(.r.(allti,l ,.:,r ,,, ,n.,,,
mecl leclarc). Tiomnrr'*grupperi ha. som sitt .;crrrsamrr.-.i,s''rråcle
c'g.ta. ett l.'nrtcr eller clyliirt och har ntt i'brirclcs l,iirclela,' 
'ch b..lbeta iletta på ef l'ektir.astc sätt. Blancl cle mring., upp-giftcr*a må'iimnas : rilygbladsclistrib'riu'. preu'm(iriirtsrrm ling.
mccllernsvär'v.i'g. r.a,larbctc. af|isr:huppsättni'g. insar'rirg Av
i^,kttagelse' och u'dr:rriitterscr. r).',-qistniim'c1a trppgifte, ha'
r'äclr1, crrr storrn a,r, mo'alish i'cligrr,,1io, blarrci iriig..r.- o,,l,.or.-
t..rsor:iulister'. ouär cle'a'scs befor:clra spio'eri. I)et r<',11 r,ar.a,tvttigt att 

'ärmarc gå i' på qrpgilrte' ifråga, ilärmccr r,.miitr:s
'trhså bä't detta prat. ?io'ra.uagr'pperl har ir,tt, i'or' si11, ri-,,.r.-t.r'ogn ulrforsk^ vacl a,r- politisk och militäl viht s.rm c'lär iill_
rlra,r sig. I)c' shrr 'et^. h'r. cre clär boe-rrtlc 1lamirier.'n och pcr-
-{(}r}crna är orie,1,e'nclr: politiskl,. hur'. nlångir irclilllure'ta. hur
må'ga al<tir'1, o.h passi't ko'l.rarevolr_rtio'ära 11är I'inns. I)cn
har a1,i, ia rec'la på evc.1,uelrl, r'iirer<o'rma'clr: h.mliga siLmrr:.'tr.ä-
clen och henliga, r'apenförråc1. har ait _clraffti sig: lriinning mr:d
r'rira. llie'cler, agitrLto'islrt pår,erka clcm sarnt fiir.sr)lra vi''a clr:
i'cli lllcre'ta, och a.'clra particr 1,i ilhiiriga. riir kornmu'isrnr:n. Derrs.lt:rt. liomiL'rragr.ppon .pp'ått. priir-as a' lr,,c,rar.n. Seclnn
clr''nc sil<tnt ..h l<o'trollc'a.t mal,eriale1,. ti'cr.läm'ar ha. d.1, 1ilI
'rrderdistrikl,s-. r'esp. di-strihtslecr.len. r,illra ri si'sicla l_r.arbe1iir.
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1,ela clet irrgångna materialet fr:iln sina verhsamhetsornråcle:n ocl-L

lämnar clet viclare till i;verorclnaclc partimJ:ncligheter' alla le-

rlare {rjr tiomannagrupper på cn 1,rlats samlas tiil rcgelbunchra

sammanträclel. tillsammans mecl represeDtant {råil p)atsels par-

tilechiing. flcuom arbetets bedrivancle ?å clctta sätt irittar man

snart på c,le s. h. mcclir)parna och lran få clem meti i part'i11."-ttiet

zrrbete.

1)å nu i c1e strirsta t_vsha stä,clerna bostac'lsplats och ar'bets-

1,lats mycket sä1lan är. i varanclras omeclelbara närhet. måste

också i llabrilrer och verkstäcler sl<apas err fastare organisation aI
alta i dem arbetancle hommuDistr:r. I'r'arje företag sha clärfiir

partiet ha en förtroencleman. i större fabriker etc. en eller llerra

ftir varjc avdelning. I)essa tjllsammans bilclar {abrilrskorumit-

tdrn, som hnr att upprätthålla clen intimastc hänrtin;4^ rnctl pa'rti-

kamratema. ooh ta ställning till alla ehonomiska frågor vicl iiire-

taget samt c1ärvic1 allticl titlvarataga a i 1 a clär' arbetantles intres-

sen. Förc-tagets f(irlroenclemaDnafraktion måst0 irraltigt arbel,a

f iir.l<ommuDismen i tal och skrift. måstc utflila .ett samvetsgrant

värvniug,sarbete och rnecl all kraft här,cla c1e hommunistiska,

clriftsråclen (c1cn på clen 13. jaDuari 1920 ur arbetarblocl för;lc1a

"driftsråcls-lageu" kutfle trots sin reahtioniira ancla intc hinch'a.

att ocl<så hommuuistiska clriftsråd valil"s).

Ir'ijretagen-* och l-,orrirrgspl.ats,'rrras [örtroenclemän utsel på

sina sammankom,ster mecliemrnarna i clen lol<ala leilningen. som

J.tterligarc utviclgas mecl rcpresentat'rter' {rån r'år fraktioli i stacl-q-

fullmähtige.. från fachl'öreniilgarna. ungiiomsliiubbarna och cle

hoopr:rativa, organisatioirena. Den så sammarisatta iecllingeln

måste goclkä[uas av clen I oka]a geueral.f ii|sarn li rlgelr. mt'I clen

senare får ingalunda (Så som fiirr var hllct) 1lI si]l lrrr'1s till-
sätta. den lohala ieelningcn. emc'clatr man Ticl ett såclailt Yal cj inr'

ge sr'ängrum åt slumpen.

Lihsom tiomaluagruppeli ej får insl<ränka sig enclast 1iil
sitt kva,rter utan måste uppta inom sitl vcrk,ramhetsområc1er oc'li-

så kliagliggancle byggcn. ,stall. lagerrurn o. c1'. ska också c-leri lo'
1rrila grupperr utöver sina gränser be arbeta lörstädel. r'-illaom-

råilen. byar och gårcLar i nejclett omi<ring. Tiomar.rnagruilpen trt-

ser inom sig en hamrat. som 1'år i uppclrag att 'bearbeta clenrta

nejc1. Dessa så avsönclrar'le I'unhtiolärcr clelar sig emelian in områ-

clet utanfiir st.aclens perifcri. så tletta lran bearbetns lika, änclamåls-
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enligt som staclen själv. Kontal<ten mellan ,stads-,och lantarbe-
tarna, blir på så sätt m;,-cket intimare, våra icleer {år fasl,are flot

ooh så brytes sten efter sten necl från reaktionens bastioner.

Lå1 oss sf; iivergå lill d*rr rrärmasl sliirle r.ulrr.1"rr..,l i s I l i li-
lr, 1. l)c lokalr glu1rp,,r'r)a sammrnfullas i rlislril<1. 'h'sl<iurrrl
är uppdelat i 28 clistrikt. Il,epresentantcrna för cle lokala grrp-
perna väljer på sina sarnmarrkornster clistriktsleilningen. Iln-
ligt par'1 iets slarigar räl,j,,r rleltn s.jriivt.in ar'lönarl,,s,,l<r'otellrr..
Valet måste goclhäunas nl' partiets leclning. T)ennr. sckr*terarc
har att ijverta clistrihtets politislra )eclning och -slrtjtrr distrihts-
förvriltningens affärer

. Frir att genomliöra här uppräliutrcle uppgiftcr har dist'-ihten
erhållit ännu en sä.rsi<ilc1 sr:kreterare ftir rlc olgarisati onstekr,i-
ska arbcteua, r'iJken måste ha utbilclats i partiets särskilda in-
struktionskurser och bcvisa,t sin kompeteris. l)isl,rihtsleclningen
fiirclelar inom sig c1e olika arbetsornråclena (ka.ssa,n, biclrag, fack-
liga rörels.n. kuoporalion"n. dri l'1 srå,l,.rL o. s. r.). Dcn sisla ak-
tionen vi.satle bl. a. också. ntt fiirbinclelserr mel lan rlistlilil och
central och vice versa lämuar:le åtskilligt övrigt att onska,. Den
klalgjorde också rrötlr,ändigholen av 5ammanhängarrrlr.,.1<urro-
miska, områd,ens sammanfattning L ijver-ilistrilrl. sri {,xom-
pelvis Rhenlinclet, Ceutral-Tyshlancl etc. Detta har fört tilL. att
enskilcla clistril<t sammanförts i över-distrilct. "Ör-er'-clistriktcu
har till uppgilit att ijvertir cle sarnnalslagna, clistrihtens errrhetliga
politiska leclning och enhetligt inom resp. ornrå,clc roalisera cer-
tralleclningens och partiel s parolicr och beslut." Ovcr-clistrih-
tets båc1a kornmissarier (dt-'r politiske och clen organisa,toriskc)
:rrb.lar irrom si11 onrråde. de slår t,j dirckl trnrler ccnlral*n och

cle är i a"l lil häuserenclen ett mellanlecl mellan ccntralcn ooh cli-
sl riklen.

Om hela partiet är orgtLniserat på här skilclraclc siitt, så virr-
nes uckså de1. all rlel irar.jt kritisl< siluatiorr karr l'or'1sä1ta sin
r,erksamhet utarr svårare störningar. Dci Llil or'ksti i s1åld a,1,t

vicl vålclsåtgärclcr från kontralevolutionen o,'h rlen liorg,.r'liga sta-
ten fortsätta sin vcrksamhet illegalt. I)cn pti tioniannagrup-
per ba,seracle partiapparaten niiijiiggör att i il legnla ti,der riii-
cliga ftrc.harbetare och clcras meclhjälpare llinns till hancls (tr1'c-

lrare, sättarc o. s. v.), att clet finns trvclrericr mt,rl rnal.er:irrl. 1o-

ka,ler fiir sammankomster och tlr;ijancle av fijrftjlicla, och att clr

3+1
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c-luglig sttrm ar,' kurrskapare lämntrr neclåeIa,rlile]l o1l1 lit:udelr-q

styrka och opera,tioner samt 
'liorsal ha'ns spionage'

Tiilpartietsviktigasterrppgifterr'ic1cle'ssorgauiseringlriir
llorbindelserna, och förmedlingen av und'crrättelser' lJe {orefint-

liga möjligheterna, utbygges .n111vof-sgrant och nya sl<apas' Så

1ä,ngc järnvä,g. post och telcgra f liungelar' harl liirmedlingssr'å-

righeterna (kontroll. ceDSul' etc.) mcd 1)ågon skit:ltliglict iivct'vir-

nas. svårare blir clet. när dessa är ur funhi;ion. l'ör a,tt i alla

fall kunua uppr'ätthå11a fitrbindeisen inom ilc. loka'la, gruppelna

och clistrikten inbördes och mcd centralen' -qätter mau upp en

l<urirorganisal,ion ägnacl att fvlla be\ovet' Detta är givetvis ctt

ii,mne. tläl mal) ej skriver rnotstånilaren cletaljer 1lå näsa.n.

.Ia. så scr vårt hommuDislislia lrr,organisationsarJlcte ul i

stora ilrtrg. Och clet har inte blivit cn plan ilå papperert ulan

utvcchlats l,ill ctt stabilt shelett för' en stark. revolutionär larfi-
hropp. Ml,cket av clet ovan beskrivna iil lcdan förvcr'hiigat. varl

som återstår hommcr att snart realiseras. Att ett parti så snarl

c{ter ett,'lratastrofalt nederla,g" förmår gå till ett så r'älcligt ar'-

betcr oc.h så hastigt bomästra clet uncler hänftirt cleltagande at'sitrrt

mecllemmar. är bevis nog fiir cless inrt,r hälsa ocir avsliijar: som

1ögnare dem. som leclan omeclelbafi eftei" mals-al<i,iouer-L utfiirrla-

d" des. rlöclsa l tosi .
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HIST
Av HAKAN RÖoT

I en errgelsk tid'ing stocr häromcragelr .* rite' 
'otis att läsa,-'ari clen ävc' för svensk publik viilbeka'te lörfattareir H. G.

wells omtalades ha, tiilsammans mecl ett par frramstående skor-
mä'n, hesöict de' engelske skolmiuister' för ntt siika få till stå'il.' omläggntng av historieundervisninge' i skolorna. w.ells ut-
talacle sorn sin me'ing. understödrl av cle båd.a anclra, i deputa-
1'iorren. att historieunctervisninge' i cle engeiska skolorna år s;rrr-
nelligen undermåiig och ger igke banre' en korrekt bilcl år\r 

'ar.e.sig clen nationella eller, ännu minclre. ,clel intelnationella utvcck_
iingen inom mänskligt sa.mhällsliv.

I likhet med vad 'Wells gör il'råga om Elglancl. han ävenl'ii' sveuska {r;'rhållanden pekas på. att undervisningc' i clettaviktiga ämne biott sysslar merl en mängd eletaljspörsmål av se_k''clär hetydelse och att detarjer'a alcrrig .u*-uirrfogas till ettleit på sådant sätt. ait herheten utgiir det vä"so'tliga i cict pe-
dagogiska greppet.
' Ämret, som utar gcnsägelse iir.ett av clc liir a,ila bar.n in_

1'r.r-q'santastc och viktigaste, brir i sin 'uvara'cl. rrrm ofta e'
plåga för ba.nen att )'ära, i rikhet mecr den torra. r<atekes,clogmati-
Irtrr.

Ta'lar man med lolk i allmänhe1; onr clcn elrer derr historisk*
peri.den, sri står ma, mycket främma'cle ftir j'st clct, som bordc
r-aril det väsentiiga 

- 
periodens betlrdslsg i clen mänskliga ui;_

'.cklingshistorien. meclan däremot e' eller annar cletalj. .rilL"r,
i*lärts med mycken möcla iätt irråghornmes. l.rdiviclen ericr
hä'ilclse' har blivit det centrala. tidens avgiira'cie iaktor, i stäl-I.t {tir att den i samtiden ingripa'cre rrärrcrelse'ställt-* i'so'r e'
dt:l i en clå pågåcnde social omvälvnirg. vi_ssslligeu har cletta,
.gamia unclervisningssätt i någo'måu llått maka åt sig liör e.
modärnare åskådning. men clet är mecl yttersta ovilja, *o* *u,,,
steg 1'ör steg lå'ter tvinga sig att rägga om läroböckcrn. i så.clarr
riktning. att historierr blir en reclogörerse i ailmä''a clrag fiir

AR
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liuru samhällena utveoklats' huru elet li kalla kultur förändta't

lormer och innehåll uncler geuelationernas tusenåra väg'

Ingenting torclc clock iätt"tt' inom undervisningens omrritle

l<unua, göras till erl mera lerkligt grundläggande kunskap ärr

j.r*t hi"tnri.o. I)et gälter blott {ör den' som av clet tillgängligri

rika materialet skal-i b-'.-llgu tlpp und'ervisningsämnert i {rorrn

u,v läroböcker: eller g.rtoi''--*rrtttlig unclervisning, att icfte fasttrlr'

i cletaljc.r. r'ilket ,i,r.Jt i"o* detta område år mycket I'ii'nlig1;' '\11

r:x. clen cller den kungel lijtts e1ler dött c1å eller c1å' är ickc nå-

gotavgörandei{ollr.:irsliv.vilketciäremotfol]retst-.gerrpoiil;isliir
och ekonomiska ktr'mp, stltt i. cless stora fa'ser' iir' Err red.ogii-

relse exc.rnpelvis fiir clen väidiga ekonomiska omr'ä1r'ningsr'å'g'

-.om svepte {ram iivcr hela, Iluropa undr"r 1400-talel och strm i

Sverge gav som resultat prästr'äicrtets br;ttande uncler. clcn il v

Gustav\rasaleclclaboirrler'iirelscn'gersjäivklartofantligtnll'tr-
ket {astare gruntl att stå på än nit ta lära en hel mänge1 clc-

t,J;., o* Gustav Yasas ttt '-olu 
a'pokryfiska ä'ventyr-i-Da'larla'

Yisserligen giir sig i historieskrivningcn allt märkbararc err

omsvängning i här o"git"tt rihtning 9ä11ar1!le'-me:t clet 51 irrlitr

alls {ör ticligt, a'tt a'bei'r"'na' oc''h framför al}t cle kommunisti'sha

arbetartra. kräva al'i' f oikets hi storia' i breda dra'g blir tlet lltii"

skolorna, llornrgiva'ucl e' att cletaljerna 'skjutas åt -qid'arr lill

,len pla1. de lrörrr'

Men icke blott c1ct1'a'' utal iiven större krav rrås1'e ställas

påtlelrcgrraonrclrjmes{iirmågarrs{rigörarrdeih'istorisllirtirrg['rarr
tlrn borgerliga auktoritcten'

I{istoricnärettärnneaVsåstorbctyclelseltjrrättkärrntl-
qlom orn clru tic[ tnan sjåilr']everl i' att nian av varje va]<en ar"beilart:

bör kunna välta sig verkligt intresse' Det kan i clet lallet pt-

lraspå.'.o''.1.,ui.''i''guo.icletrnoc]ärrraRysslanclsslrolor.r]iir:
historieuntlervisniugen i"togt' clet mest bet-vdancle'-r'rmmet iiti

-*kolschemat. Men' clt-.t är iche borgerliga historicclettrljel sttm

Iri,mnas.'tart samman{att'itrgar rnecl bel-lsande clertaljer' tlär

männisl<an stäl les i sitt rätta satnmarrhatrg titl titlsskedets ut-

r ccl<linptsl'trs.



1 927

SOCIALISERINCSFRACAN
O. CUSTAVSON

II. Några praktiska funderingar om samhällsdril{en och dess
lörberedande.

t. Produktion och tlistribution i ilet socialiseraile satnhället.

Om clet alltså stårhiarl, ntt tict fördelal'tigasttr är nft s6r'irr-

listlingeri fiiretas ijver tlet hela samtidigt sri är clet ii artdra sirtlarr

hlart att on cl-vlih r'itlt'rnl'rrttan,lc uppgilt mriste g-ru[dligt 1'lir-

bereilas. T clet soci.a,liseratle sarnhället krii.-"es olgarr, sorn iir än-

damåIseirliga f iir samhällsclri-[1err ot,h dtlssa brir så, l:ingt clet är

görligt vara upprättacle i liörr'äg sir, a,ti, c'le han träda. i llunhtion
i socialiseringsiigonblicket, orgau som är så besknffacle att dc

tillsaminans bilclar en samhällsapl:arat. som garanterar s:rmspel

mellan procluktionskraft,erna. Och man bör i stora, drag göra sig

recla för hur procluktion och distribul,ion sirtites i rlet socialiserrtrdtl

srrrnhälir.t. Gör mirlI tlr,11a så lreltii\.r.r.r],,1 irrl,. li. li, k:r i Inr.l<utlis-

rnen, åtrniirsl,onc inte.rr.r-r'chc1,. vicl sotrin.liscringens igåiigsätt:rttcl:.
Detta att clet inte lilic:liar innebii.r att prrocluktiotten intc minshas

utan snalare ölias och tlär'l'ail iitl clet int" uppstår'tragol .nrisstriijtt
inom de brecla laglcl. ()<'h uppstår'clct intei nissuöje clär'sa
lordc clc I'rån sirr egcnclom befria,cle och 1'rån sin befälsstiillniug
r,ntlecligade liapita.liste,rna, l'ti svårl nt1. mobiliselrr hjiilptrupper
I'iir sirr reaktirrrrät'n :rkli,,tr ,lär.

Hur bijr clå clcssn rla 1,r'orluktiorrsorgnn lara bcsl<a t'fade?

Jir. clärom ger cleri inclustriella utveckling,'n anlisrrirtg. T,'rtdetr-
s,,rr id,.rrrn rrllct'l<lirrg iir lrärrenrol irrrlrrsllikombiltatiorter'(ittlr'-
grering), som innebiir att lirvalau utlijrnmcs saml, halv- otth hcl-
l'abrikat Irnmställes irrom et1, oclt sarnmtr fi)rr.rtag. och citl stund-
om inorn ett och samrr;r Legr'ärrs:t,1, umråcle. Ett cxempel på cl;t-

lil<a kombiualiortet' i.i r: maltn.glnvit milslrgrr r nlsr','rk nro'

l<nnisk r-erkstacl; ett arinat är:: skogsbrlli -_ siigvt'r'li 
- 

*uielrt'ri

- - trämir.ssr:{nblil< -' pappersbrul<. Dr:-qsa, kornbiniitioDer trl)p-

riitl,ir-* clär{ör att cle minska,r procluktiolskostlarleltta b,'t1'rllig1:
bränsle sparas i det atl, Tnasugrsgit-{en lial 1.i11goclogöras. iclc'1,

3-1;
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all jär'et kan gå i llytaride form {rå. masug'en tirr r-u,lsverket.
tra*sporter sparas likaså. aclmiuistrationsarbetet brir mindre. .r-fallet kan bättre tillvaratas och bi1;rocr'kter rättare {ramställas.
J(ombi'atione' påsk1'rrda s ur- kriscr och hä'syrrsrösa aktiorrur
l'rån a'beta''as sicla. och eret iir. däxför utsil<t att de' hommit till
siii''d i än'u stiir're u1,sträcrrning viil den tidpu'kt. crtl man giirtill so.ialiseri'g. sec'la' ka' och brir cle' i e[et so.ialiserade sar'_]riillet eI'tcr ha'cl utsträchas ä'rr' mera. L)tveckri449,* :u.rrvis^r
;r l llsir rrlIriil.1arrdo rr r. lr.odu)tl io'sor.ga,,ir.t i,,,,,-r..-..;^r ;, ocli,.oi rnöiiignste må* innelattar allt dct arbetr:. a,lla, crc delprocesser.
,-..rn ingår i l'ranställninge' iiv en 'iss {ör- konsumtio'cn färcligp'od'kt. cl. r'. s. stora, i'dustri{i;rbu'd. Ett tråivarufiirbu'cl sr<uile.lltså r'ara, så stort att cret oml'attar aila cle ind'strier. som ingåri rva. a'l'örcla. olta för.konrma'de r<ombi'ation. rnom detta fiir.-
b'ncl -srisor' fii'r'altrri'gs.rganisatio' liilclar så ile olika i'cluslri-t'.'a sekti.ncr'. som är oberoe'cl. av r,ara'dra i tlc avseende'. rlii.
.bcroe'dc är miiiiigi;. arli;så e' sektion {ör" skogsb.rket. e' r,i,r
srig'erli*n. trn för snickc.icrna. r:n ririr trämassefabrikcrna. e' r,iir
pitppersbrukerr. såilicrlige' rntiter r'let irvä'cLririgar. rilt föra alla
clrrssa inclustrier till e' och samma, orga'isation. Mårrg,, 1,orde vir.ia,
I'tira' b1'ggraclss'ickeric'na tiil byggnailsincl'str.i,rga'isatiorren
.t'h pappersbr'li.. till bolrbi'clcrier'a och trl,ckerierna. Bl. a.
har 1luci. Holme eil förslag i clen r_iktningen i Sl,ldihalisten (.luli
i1)20). rlmcllerticl är dct ar. r.il<t att båcla .In.r. Lutng'rier: k,m-
rtrc't urrcler samma 1iörvalt'ing som clc iivriga träi'cl'strierna. r,lii
clc j'. sås'm o'ar ptir-is^1,s. o{ta, står lrornbirrcracle mr:cl clern..å_
got som l<an och bijr fört,homrna änuu mera.

['orn l]ii'bunclet samm.'l,räder rnt-'d r.issa rn.lra'r.'m .. ku'-
gr'ess som bostämrnur rihl,li'jerra fiir c,l.ss 

^rbete, 
inom rarncn l,iir.

samhällsirol)gresse's bcsl't. ar. cleurra träko'gress tillsättes e1,t
cerrtr.lråcl. som har r)r'erblicrc.ri iivcr r.let hcla. (N.turligtvis lirrns
clet också lol<:rlråd på clc,Lik^ arbetspl.tserrra.) I Jnkrrl-r;nirrulill clotta cr:,tra.lråcl står st^1.isl,iskt ko'tor. som bcarbet.r i'korn-
rnct statistisht maferial. ftirstiksfiilt. materia lprov'irrgs*nst.ltrrr..
laboratori.r elc. i'om vilka or hel stah a'tclr'ikcr ii,r s1,s-st:lsatta
rned allt slags experime'tarbcte ..)r 1,i4ur,, iret 

'ndr:r.visni'gsvä-seuclc. som rör trä,industriu sär.slrilt. Man harr säga att f,oibu,r_
ilct har beträflla'eb orga'i-sal,io' si' lri.erbilil i cle' hapitalistisl<..
1'.rsten (clock 

'at'rligtr.is ej cläri .,tt det är e' elrt:r. ett- par perso-
t('r'. -qon1 tlidgera' clel helri). l)cl har sirrir r.pres,,rrl,arrtn,l i cl,,
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stiirre a','sättning-släriclerna, som rapporterar till ccntralrårlct arr-
gåencle läg.1 . represcnta*ter viclare på dc oiik,. lokala platser'rr
irromlancls. som likaså i'kommer rnecl rapp.rter. På grunch'al a'
clcssn ra,pporter llår rnan i'om ce'tralråclen någorlu'dn riktig 

'pp-i'ilttning om vacl och huru rn1.cliet som behövs. Tnorn skogsbruks-
sciitio'c' t. cx. får man klart ftlr sig hur my'cket sorn ska a\rver-
k*s. llncler uvverh'i'gcn a' clt-.tta sor man så tiil att cle.n sk,g
som är mest mogen 1as först. r'iclalc att en sortering sker sii-
tillvicln ,tt clcl. som ä1' lampligast llör biälhar går' ciit. clot srm iir.
lampligast ft)r pappelsvecl grir ili1, o. s. r-.

lltt så'rga.iserat llö,-burrcl iir också skickat att v.rkstärrrr
clistributionerr. Gtrnoni reirresentarrterna vet centralråclet beh,-
vet pir tlc olika platscr'a i i'- 'ch utlarrcl. Det vet viclare 

'ar.rler olika llabrikerna ligger. hur rn1'chet och vad r.ar oth nri k:i,n
pnrclurrcr':i. och kan {oijakl,ligen ge clem anvisniug om r.ar1. de -qliiL
sl<icka sirra alster'. lIccl cn såtlan organisation rurdvihcs oncidigl
frahter oclr alit clert osuucla. som samnlanliängor netl clcu nuva-
ranck: spekulalion-qhu-qhållrringel: rcklermcraricle. hauclelsresatck,
och ltjr iiririli1, llLoss- och rniuutlianclliirr, ijr-r.r'hulud. ll'r särskilrl
permancnl, orgtrnisation 1'ör lrousurneutenra blir tir.erflöclig. Mt,'l
laturligt år iu att prochilrtion och clistribution sker i hola strr'.
hällr:ts int.esscr. alt, fi)rlmnclet är ans'arigt infor samhällskongrr:s-
sLrl. I)enrra kiiu. .rn tlet be['irrnes nödigt. tillsätta procluktlion-
trollartter'. or.rh yi1.[.." karr samirällsmecllornmlrln :i resp. orter
{ramlägga .*ina sär'skiicla ijrrskemåL å miitcn -qarn1, i tr.1'ck. de oiii.r
lörllurrclcn jrari vara iirn-sesicligt rcpresontcraclc o. s. v.

lriom lanclet I'iirbluha-q ett visst ll,arrturn träprocluliter. I)i'r
är {rågan: rrilket är mest r-,lio'omisl<t. rne-ql rati.rit'llt. l,illverli-
liug ii fiirb.rikningsorten eller 1;illvcrl<ning. tlär ra'irr.ul fiir.el<om-
m.r? Jlgentligen uplrstår r'äl 1r'r,lrrrn Lctråiffanclc s'aret t-'ndasl,
i {råga or. möble' oc}i b1'ggnaclsmaterial (lönst':. clörrar o. t1.).
Någon irrvänder' liirnsire at1, clet iir -självhlart a,tt möblenia. bair
l,illvelkas på l'tirbmliningsortcu i dcn utsträcJruing det iir. rniii-
ligt. alld'r-"t'iril dct är lättarc att fralita rår,ara' (resp. halr.-
1'alrtikatet) iin dr:n lärrlig:i rnöbcln. i\{en rle1; mest r.ationella iir
rog att c1e olika möbcldelarna tillverlias och mashinpoleras inorn
cic stora Lombi'cracle liiiretagen å rår'aruplatserla. cläri1'rå' {'iir'-
{lvttas till t'orbrukniugsorterna, clär 

'oggra}rnare a\rpassa.s oc}r siit-
tcs ihop till cn mriltol . som tlär,på putsas och rnålas.

'J4i
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På olganisationer såclarta sorn dclt skisselailrt l<arr allt sarn-

hållsarbete tänlias r-rppclelat på, -så siitt att clct utonL del nämncla

l,i lrlrr. {.lr I'iir livsrrr,,,loli 'tr liit'lr,'lilrirlrrarl:,'lr Iilt'lrlggrrarlsirrrlrr-
stri; cn {iir malm-. g'rnr'- ocrh metallintlustri : err ftir lrcmisli-ttlli-
riish och med clen beslählad inclustri : cn lc)r tr-r.ckericr och boli-
tirrdlre; c1 l'iir kori nnlika,lion och tlistribltiol; eu liir hälsor'år'cl

och olclniug; ert l'iir lrrnft. bränsle otrl.r ljus; er) untlt-rtvistring. lionsi;

och uil,jcrt. Lihsom träorgarri:sationeu iir clrt alla upptlr'1a'clt,'på

sektionr,r. lihsom den har sina, loiral- otth sitt ccnl.ralråd. I)e eli-

lekt prochrc'et"itufle ortlnar prorluhtion octir clistribul,iotr i sl,ort sltl
lrii -sarnma siitt so1lr 1r.äfijrllunclct. I)ci; l]ijrbuurl som inic har rå.-

vrr.LoL inorrt lirnclct. -lijrsl<al'far såtlantr, gelloln sina l'c1lrt'st:lttatrt'er

i t'lc riir,:rrriprotlucerartclc, lättclerna. clet sonl irrlc l<atr l'iirstl rtrercl

dtrr bebiivliga 1<r'riirtil,eterr lliilcliga pr'oc1uli1,t)Ir I'r.llcr'l;1i5fs1t {tr-
Iroltl reltLeseui,attr,tlnas i utla,rtclr:t fiilsolg. Ern,'1[,'r'ti,l år',lct,iu
itatur.ligt att dct 01 ablclas silmarbete ont-,lllttr dt'm hiilutirlnan'

9. Riskeras innetfektivitet i ctt siidant system!

Sl.sturn0t blir plairmässigt n cn där'mccl ii]] itr1.c sir,e1; al,t clet

blir. gff11htivi. I)trt h11 ].ä1has att ilct tulrtar lill at1 bli b1'rå-

lir.irtisht och diirnred inellfehtir'.1 . I)etta rnti,ste man lrårr llrirjrtu
r-aril pti vahl, ernot. Slia s)"qtemci. llli effclrtivt så rntistc clr:t

r,ura sri illiittrrl att inonr sarnhä1101, unsr'itrct portioncla-* ut llii c1e

olil<ri I'rir$undcri. ittom varjtt {iirlr111tl'på ile olilia sclttiol}erlla',

inonr Iar:,jc scl<tioil 1rå dr, olika "fiiLelagc[". irtotn vtrrjll "f61g{ng"

pei t1e oiika iritliviclerna. Il'ril incliviclerr i gcrneu 1a firljdelnir av

sina,.itandlitrgar. är' han iirlres-qeracl år. r(]slll1,å1('t ar- siil aIIl01..r,

1'år lian bcstiirirrntr cllr:r'vitra nrccl rlch lit',qliirnrnir sina irllrt'1,-*r'ill-

l<or. så eggas haD. så liäuner hail gläcljc iarbel.r,1. oclt hatis err|r'$i

utlijscs rliirf(ir. Blir.c1e1 clärcmot'så all dct, l].r:rn r])il b1'r'ii be-

-sttir-nmes in i rletalj. hur allt ska ot'cltlas otlh giirtis sii blil indi-
vicleu passir'. a.-betet blil oitrlr'essalt fi;r honorn. han grir barl och

väntal på att tlagen sha, 1,a, slut. htr[ br1'r sig iiltt: om hu.r rnt,tr-

l<et t'llcr. vacl sorn åstrrclli,rnilDcs. Pr,rlrl*met ilr just att f å t'nht,t-

lighet och planmiissighel, utau kviir.aildc ir\i c1t,t llelsotrliglr iu-

.tr.esset och clr:t per-"onliga initiatir.'r:t. Ill t liirnllJigt avviiga.nrltl

å-qtaclk6mrner: hiir dgn itäs-t,1 r'Ifelitirilett,l. Så r'i1i, ,jå,g lritir s,,

gäiiel dct därftir att låimpir s)'steni('t sii a1t tlt'f i s1 ällt'1 ['ilr':rtt;
lanrslir tlel enshilila fiiletlgsanrhcterr miijliggiir [ertsarnrna I'iir
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alla rch viclare leclor d.. i u, såclan riktri'g ntt i.te ba.n dgu
enskijdes cgct utan ot,li-qå hell samliällets r,äl fr.ärnias. Iltt par
auiylllingnr slra här göras till belvsning av r1el,ta.

lracl nr.'ha'att gå't irrån är mcr elicr mi'c'h,r,r r:goistislit
bet..aclc miirriisk.r. som i regel öl*rr.qinn arrsträ'gJirirrgar. e'-
clas1. .m clc clärige.om erhåiler e' strirrc beiönirrg på ett t,lrer
a'.at sätt. I)c' -*om 'tför t'ngt, sr.årt *ll"r obchagligt arbete
vill nat'rligcn ha mcr i ersättni'g ärr cren som 'tfrir ett rätt ciler
behagligt. ocli cle' som srr-qsrar mccl samma arrrete sonl e' :inualI

'ill ha mer än rlen'e serare. om hau arli.tar rne'irte'sirt. n.1
' gäller clärftir att sölia få tiil sta'cr e' såcla' ord'ing att ett visst
krrantum a,rbetc c'rsättes lika som ett an'at ririri stort:rv siimma
ilrt. Detta. är icle:rlet. som marl cnclast mer eiler. mi'ih-c ka.
närrna sig. r)et går hanske rättare clemonstera, om 

',.an stälier
trPlr a'Lcts1 immorr såsom r.rrher. \'i tar alllså r.1t lrlrere a'r.iss
art. om clctt* av erl ma, rran ll'llbordas. 'är han a'bet.r genorn-
-sniltligt på 1000 l,immar så är' clet värt ]000 .rbctstimmar.. utt
an'at arlicte kan .clrså med sarnma i'tensitr:t 1''llbordas på 100()
timmzrr mc'rlet är.behagligare o.h är clär|iir rärt t. c,-r. 120(1
arbetstimmar. r]et 1<a' så på cleri grurrcl bestärnmas. rru' rnånga
arbetstimma. t. ex. en {abrilrs prestatio.n är r,ärcl. net lra' r-i-
tiare på gru'ch'al härar. rrrån samhälrets sicla iaststärias .. nri,
*imiprestatiori. s,m 'ar.i. fabrili. r,arjc "frirctag". ha' a1,t lämnir.
Trnrlnr: liirrrtsätlrring uli (,i1 "r'örr,1 ag" l;imrrrrr.clerrrrr mirrinripr.,,._
tation så bör clet seclan errrålla stor frihet att bestänrna siittct
för' cless åstncllcomma'cle. ailtså 1iår "f iiret:rg'et". t1. y: s. al,bctar-
n:L i'om cletsamma. Lrestämma lönemctocler. arbetstirl och arbets-
sät1,, orcluanclcl, ar, licrlrnans{rågan o. s. v. r)ärmccl får arbetar'a
e' bestämmzrrclerätt i'orn ramen fiir. rlet hel.s krar-. som .lrärrr-jar rlorr* arl''tslrrsl . rln'as .l)er'gi. Tlel är o,.kså sii rii rl.i -"i.,r
,som lämp:rr sig på en arbetsplats. är mindre iamplig på en annan.
På cl plats går ilet t. ex. mvcket bra ntt tiliämpa timlijn. all_
t'le'st''cl arbetarnil {'iirmår 

''gefär lika mvcket och alla utan r.i-.
c1^rc gör vacl de förmår eller eljes kaii clireht kontrollera r-ara'clr:L
e:ller l<a. iivercnskomma om erl lriss hastighct på maskinerua, e{-
le. vilken seclan alla måste rätt:r sig; på e.:rnrran plats är cläre-
mot acl<orclslön mcra lamplig. Beträ{fancie förmä' så är' cret
1ämpligt ä. att det inte alis fiu's några. ä. atl, alra i;uras ur.
att var:r clet. än att en stacligvardncle tillsättes o. s. \r.
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Vi gick ut ilrån a,1,t arbetarna inom ett för:etag 1'år ersiitt-
ring alit efter clet anta.l arbel,sl,immar. som der lämnacle presta-
lionc,n representerar. Men clärmed är: inte sagt att procluktpriset
,.ha stå i proportion till a.rbetsr'ärclet. En clylik proportionzilitet
torclc inte biira, upprät1,hållas utan i stäl let pli set på ni;rlräncliga
rrrtil<lar hållas lägre i {örhållaucl.e till arbetsvärc1c1, än priset på
rirtiklar. som är mcr eller mindre 11.x. På sir, sätt biir arbetarna,
inte alls intresscrade av om plisct på dcn ploclukt cle lramstiiller
är: hiigl, oller cj uta,n cnilast a,rr att få en,'rsättrriug sonr ntotsvarat
lr:betsvärclet. l)en regeln gäller naturiigtvis tlå atl, c1et belopp,
som represcruterar shillnaclen rncllan prissurnman och arbctsrär-
rlet. går till samhällct såsom ett helt.

l)el, belopp, som arLietarnil inom ett "fiircl,ag" såluucla cr-
hål1er såsom veclerlag lör sin pr:esta,tion. bi;r tle få clisporiera el'ter
gotl,finnanrle, bestämma arlgåerde avsättniug ti)l Iiontl:r. angå,-

clcle {iirclelning på cle olilia, arbetarna, o. s. v. De a,vsätter t. cx.
cu clel av beloppet till en 1tond, som anr'äntles till ntt bcliosta
smär're uppfinningars cxploateranclc, till att in{öra anorclttingar
så att a.rbetet blir bekr'ämare o. cl. Det är nog ekouomiskt ftrr-
clrla,ktigt att varje "fiiretag" {år ta eu viss risk. 1,r. om rlet orcl-

iiacles. ntt samhället stäIlc1e medel till förfogandc 1ir;r cl1'likt iin-
clamål, så skulle säkerligen sliiseri bli foljcien. Men skulle clet

g()nom ilylikt på " företagets" cgen risk utfört experimentarbete
ri-rt6,4po**as upplinningar. som blir till nytta för hela industrin
eller för hela sa,mhället. så erhåiler clet ersättning fiir sina, liost-
rrilclerr och clessutom en premie ar''- e11 eller anna,n art. Iitsilrten
hiirtill gör att man tar.rishen.

(Jm trrbertarna på r'arje arbetsplats crhållcr etl beting i ovtrn

irngivcrr rneniirg. sri lrar cic själva bestämma. hurutit'la clo r,ill r'r-
ireta intensivale och kortnre titl cller: rninc'lrt: intcnsivt och längre
ticl elier trots iihnilgen i inteusitct arbol,a liha 1änge r-rc,h alltså
antingcn minsha sitt antal e]ler oclisii plotluccra ett iiverskott ut-
övcr minimiploclulitionern. T clessa båcla ,qenarc fall ölras clet be-

iopp. sorn "företagct" erhål ler ti11 sitt fi;r{oganrlt: i rlet niirmaste
i proportion till intcnsitetsölrrringen.

:1. Hur slia "finansieringen" ordnas?

Naturligcn biir sarnhälk:t ha till sitt liirfogandc en fond,
sorn a nr'änclcs tiil at1, clsä1ta alstel och tjiinsl or. sorn a.r'rrii,rna,rna
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inte clirckt ersåi,i,er (som r1c alltså r'icl belrov tillägnar sig grati-q).

och vitl:rrc. till att be liosta stijrrc sa rnhiil lsrrlttiga rT )'anl äggn il-
gar såson1: jär:uvägar. kanaler. allmiinna undervisningsanstaltrrr
ctc. Hul clelna f oncl bjlclas har i clet lrir:c'går:uc1c antr'tts. Och
liur I'örclelas den? .Io. naturligtvis så att samhäilsintressct biist
l'r'ämitis. I)ettrL tordc. i rliijligastc mål ga,ra,niieras plcnom löljat-
cle anorclning: Dc olika fiirbunclen särrcler in sina, rcsp. anslag,.-
lirav till hiigsta samhällsrådet. r'ilket är autingen ett utskolt
ifrån clc olika fiirbuncl-'ns ccr.rtlalråcl ellcl oc]rså en l'riståenrle irr-
stitution. Trär,arulörbunilet klär'cl t. cx. rrnslag liil clihnirrg
ii skogsrnari< tllcr fiil anläggning a,r' järnban:r rnellan shogshl'ggc
och va,ttenclrag eller llör ilh'ttanclet ar' fabrikcr', liommuuika,tiols-
f iirbunclet krär,er zinslag till bygganclc ar' l<anal o. s. v. Mtersonr
lesulserna är begrånsadc så kan ini,o alla kra'n'en tillgocloses,
utiirr en ga,llring måstc fijretas t. ex. på så sätt att,samhiills-
råclct granskar och sammarrställer de olika kravcn och på gruurl-
r-a,l därar. utarbr:tal all'eruativa, planel. irv vi lka, erl mera tillgo-
tlttser ett intresse. en anltarl rnera ett a,rrnat o. s. r-. I)cssa llln-
uer lägges fram fijr: samhällskongre-qscn och cleuna har att viil.i.r
rnellan dem unclel hänh1'nstaganclc till lill<ct Jtehor. som är mest
tr'änganc1e.

I)et han cnellerticl bt.filnas att 1'lera tr'ängi,inde l-,chov intc
l<a.n l,illgocloscs meil tillgängliga medel, att samhällsfonclen clärl'ör'
irehi)ver' ökas betJ.clligt. Hur ska tletta lirrnntr s]<ei' .Jo, latrrr'-
ligtvis gcnom trtt clc procluhtir,a ftiretagen lämrrar cn -qttjrre 1r'i-

but till deusa,mma. Arbetarna måslc alliså anl,ingcn sänka, sirr

Iuvntrclsstanclarcl eller ocksii iiha sin irrcstntion (ellcr lianske biir1e

dct cna och clet nnt.lra). Ilmellerticl åir'tlet inte gir-et att clt u1 an
vicltrle l<a,n {iirmås till något r11:l;1.1. allclenstuncl clet är'ett lriinl
1'al<1;unr att genomsnittsarbclaren öka,r siua ansr'ärrgnilgal c11(tas1l

om hrin crhåiler på ett ciler a,rnat sritt el,t ltroportionerligt vcrlcr'-
lng och sarntvckr,rr: till att lil;r tigonblicket siinlia sin luviraclsstarr-
rlar:c1 euclast om clet i 1ängtlorr är till hans påtagliga liiinnån. Orn

r'let alltså il'rån samhäIlsccntrurn skulle bestiimmas att arbetirlrrir,
\,r1r'pil sin ori, mås1c r''innlägga sig om atl clriva upp proclulilio-
uen oeh att clet plus son blir re-qull atet härav ska till sl,rirsta dc-
len gå till -samhällsfonclen så är clt:t ntt befara att någon r.idarc
iihn.ing inte inträcler. Be-qtämnres clei, :i anch"a siclan att stijlsta
rlelen ilv iikningcn gåltill arbr:talna sjäh,a så uppniis heller inlrr
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s1'fltet som ju var att skalfa samhiillet behc;vLga meck:]. I)et' kall

c1ärför befinnas nöclvändigt att använda särskilda eggelscmeclcl

lör att få arbetarna att 1ämna tributen i fråga. t. cx. ett lämpligt
anorilnat premiesl'stem. Kariske blir cLet änclamålsenligt att orrl-

na clet så att ett "ftirctag" kan få lämna de1 iivelshott s.rn upp-

står. gcnom öliac1 interrsitet såsom "lån" iill sirrnhällsfontlcn. lårt

sorn hostar r-.n liten "t'ällta". D1-lik rän1.a vore här be{ogad' all-
clcnstuncl eil verklig uppof fring göres. Och bcträf {ancler båt1c

rtinta och prcmier i allmäniiet liarr utbetalning ske först i err

mc.r cller minclre ar'lägseD framtirl. "lläntan" kitn vara litc,il iltr

{tirsta årcn oc}r sedan tikas, prcmierna utclelas encla-qt clelvis eller

irrte alls mccl cletsamma uta,n llör-st scnare. lJet kan niim:ligeil

intc bestridas årtt äverr utsiktcn att få oli förmån i framtiilen verk-

ligen sporrar. \'ad clet gällcr är att få till ståncl ett avväganr1O

så1ill\i{la r11 r.l,.1 r-"r'kligarr lrlir err spurro. melr eil sPorr0 sum ätt-

tlå inte blir frir dl,rbar ftir samhället. Förrlelaktigt är också at1

premien (resp. råintan). åtminstone till clen clel clen utclelas gc-

nast. är av en såclatl art att cless titlgoclogöranile gellom inclivi-

tlen fråmjaI samhällsintresset, exempelvis iiistrument för expo-

rimcnterancle. litteratur, anvisning på stucliehrirs el'ler stuilicresri'

Ilccl en såclan anordning kommer prorlulitiviteten att clrivas

upP hastigt så att clet blir 1ä11. fiir samhället att återgä1c1a varl

som stäilts på framticlen. I)en hojcla procluktiviteten leder också

tämligen fort tili ett tillståncl. där man inte iängre behöver dt,

eggelsemeclel. som här r.arit lråga om. ciär va1" och en arbctar så

rn-vcket han vill och tar så mycket han behöver ur ftil.råclen (åt-

minstone vacl clet giiller niJrh-älrclighetsartihlar).

"1. Iiationell Drotluktionsoralning.

Sociali-*erilg innebåir rrrtioilaliscrirrg. cleu iunebär hushå]Ia,n-

ile mecl anrllig o0h fYsisli hraft. lltövcr r-ail som i clet föregåendc

anfiirts hänrrisas ti11 ati, sociali,seringen möjliggör att i förstr1

lrarrrl rlet rröilr'ärrdigasle l,roclttcerrs. i arrLll'a lr:rrrrl tlr'1' rnittrlte ttiirl-

r-äncliga och i sista hancl 11''x; att'cle som l1u är parasiter, tle som

står i cleras d.irehta tjänst och cle som proclucerar lrrx tili clem

tillföres clen nödr.äncliga proiluktionen; att arbetskraft inte läDgre

slösa_* genom ofrir.illig arbctslöshct tili {ölie strejker'. Iockoute|

och kriser; att storclriftens förclelar utnyttjas. c1e teknistrrt bäs1;

ntrustaile filretagen 'b5-gges ut och 6ls -siimre. cle efterblivna. läq-
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ges ner; att få och goiia, t1'perr tillverhas i stället för: många ot,h

clåliga r.ac'[ beträffar spisar. verktyg, symaskiner, irl<erbruksmt-
skiner, automobilcr, clrklar o. s. v., att clen rätta mannen hommct
pri den rätta postel m. m. Bara genom detta sista sl<ulle m1-c-

}<en krafl;, som rlu {år försvinna, tillvaratas. I sitt förut orri-
nåmncla arbetc. "Ps;'kologi och förvärvsliv", framhåiler H. Mtin-
slr,rbero rlt undpr rruvalarrdc l'örlrållanr-len arrlagen irrgaluntlr rir'

bestämmanclc vicl valct ar. livsuppgift. Nu lrågar maD efter onl
en platssökande fyllcr måttet beträffanilc inlärt hvantum. orn

han har: gott betl,g beträffantle vissa kunskaper och färclighetcl
och för övrigt gör ett gott persoriligt intr;'clr, fastän ett gott bc-
tvg i ett visst skolämne inte är någon tillförlitlig mätare på an-
Jag och cgenskaper. Det gocla betyget kan ha {örnnletts av ctt
intresse. -qom är bestämt av biomstäniligheter, läraren, unclervis-
ningsmetoclerna, miljön. traclitioncn i hemmct o. s. v. Vad sedan
valet ar'1'rko i virrriig rncrrirrg l-,e1 rällar sa l-resiämmps rloi oftast
av slumpen, 1,illfä{liga hänsyn e}ler böjelser, e{terapning, liir-
hoppning om snabb r-inst, rekommenilationer eller ren bekväm)ig-
het. Föräldrarna ellcr lärarna bryr sig inte om att siika utforsi<a
de verkliga egenskaperna och själv är den välja,nrle i stor rrt-
slräckning okunrrig om sirrlr kra lter oeh cgenskapor. Och rril
han omsider finner att han kommit på fel plats så är det kansl<e
för sent att änclra, clärför a,tt i:[et möter för stora svårigheter.

Här har clet socialiseraclc samhållet en uppgift a,tt ta flasl,'r

på: att reclan i skolan unilersöka vacl de olika barnen hal för an-
la,g och vilken plats som sålunda passar llijr tlcm. Jrämpligeri
torcle clet i detta sJ.fte anstä.llas psykologiskt utbildaclt-. persorier.
som var och cn inom sitt särskilda distrikt reser omhling och
i:iträder Iäralna vi,cl undersökr.ringen.

Ett problem som kommer att be-recla en he1 del svårighetcr
är clet, hur man sl<a l<uuna plar.cra de arbetare som blir överflii-
diga på sin gamla plats: och mcd socia,hseringen: arbctare i di,
verse småföretag. lyxarbetare, tiänare, kontorsfoik, hancllarc,r.
s. v. De måste placeras unrler hänsynstaganile till ijnska,n och
lämplighet. S;rsselsättning kommer inte att saknas. Det behti-
ver grärras dihen. slrogen behöver skötas, järnvågar ocli I<ånatcl
tr,nläggas, fabrikrr ombyggas eller {lyttas till lampligare 1ägr.
nya bostääer behöver byggas och gamla, flirbättras. på cle centrala.
statistiska, l<oltorcn och :frjrsiik.sansta,Iterna behijvs rrr.betskra{'1 .
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lli rationell placttriug
plovisorisli. -*om e ftcr

l,'iirmoilligcrr kan marr inte l'ii liil ståno
rnerl iletsnmma, ntan får' lrijia sig mcci eu

hurncl fril lkolr rr:rs.

6. Hur föl'beretles socialiseringt',n bäst?

Errligt rcfolrnisteltra sha clerr "inclustliclla clernoliratin" bil-
cla inktirsporten till socialiseriirgen. Arbetalna ska jlim.tc liapi-
lali-qtcrna bilda ett råd. På så sätt får arbetarna "medinflytan-
cle" i fiiretagens lcclning. I)ärigeuorn litrncl cle insilil- ot'h elfa-
renhet, rlärigenom gör clc -sig clugliga att sjäh'a en gzirtg iciln

firletagen. clär:igenom liir de sig clen "ckonttmi-*ha skijtsr:In". c1e

liir'hul matcrial airsliaffas o<th prclclukler: säIje:s. clc får'1'a c1cl a,r'

biicl<erna. kal bilcla sig en upp{attning om läget inom företaget
or,h rätta sina l<lav rlärelter o. s. v.

\'äl mau glau-*lial clcu anrättniug. sont här bjude-*. så l<an

rnan lörst och friiri.rsl, lionstatera att c'lcn etilrr:1t rrau -satt på clcn-

sa,mma inte passat. Denna ctihett voi:e passaucle frjr. ilcn sociali-q-

tisJ<a, prod.uktionsordiringen men är clet ingaluntla för den kapita-
listisira institution. som l)1trn här vill inr'ättn. Att liallrr svertska

rilisclagcrr lr)l en c'Lemol<ratisk iustitqtiol lrart. i r.is-" mårt lcort'-
tisl<t ha fog ft;r sig men att halla clr:t hiir: ifrågavararlclc sarn-

st1-rr:t frii clemokratishtiär' inte errs tooretisht berättigat. Kapi-
talisten s1<a ju ha ett lika stort representantantal som alla arbe-

1,arna i ett f iiretag. Och är'en om c'let tertleti-qkt-ma,tcmatiskt r-ore

dernolrrati så skulle de1, inte plahtiskt-re'ellt vara tlct i minsta
rnån. Någol dernolirati i lorklig rncniug iir: inlc liircnlig mr:r1

hrpitalismen varken här cllcr cliir. Del ltlir on kassasl<åpsrle-

mokrati. alltså itrgen rlcmokrati alls. \'ac'l }iar 45 flcn förr:slagna,

"inilustriclia clcmol<ratin" fiir förclelar? Tlen har inga liilrclelar'

llls, elk;r r'ättale sagt: iless llörclelnl upl-rviigt's rnillll{it gårrg,'r om

av cless nacl<clelar. I)cn passar: liir holkungcu Hugo Stinncs otlh

oljckungen .lohn Rochelleller (sel .'\uttcs "Iiornpnguislrall ikke ii-
circlskap". Sleeirshc l"orlag. Iiristianin) och itrte {iir albetilrna.
I)essa, gör sig iltc berec1da gcnom clensamma. c1e gör'sig intt clug-

1ig'n. Och r.ac,1 mclnas rnecl at1; arbetartta slia lära sig cleu "cho-

nomislia, sliötselrr" i och genon tlen "iniluslriella tlcmolrratin?"

'\[enas c'let att ilc ska 1ära sig rlel e]rottotttisktL sl<i;i,st:l sont ut'

specieil {ijr dct kapitalistis}<a iörctaget så iir: dc1, fijrlclat. clcl
lär'clomel br:lriir'-t:r c1e inic liiirir- rnecl sig 1.i11 r'lr:t soc'ialiseraclt' sent-
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hallet såsorn i clet föregåencle hävdats. Den ekonomiska, lärdorn
som där br:hiils harr c1e llörviirva sig oberoenrle al ail "industriell
rlemokra1i". \racl seiLan r:tt fr;retags läge bclräffar så torde dct
Lrli iiimligen lätt ltir kapitalistcrna ntt ge arbctarna crr i'alsh fii-
reställning' om clc1;strmma. och om arbetarna i ett rniurlrer sta-
bilt fi]retag 1'år reda på ntt iless liige är ogvnnsa,nrt. ska cle clå

genonl a1i ställa "r'inrliga" hrav birlra till il:ss l<onserveranrlc,
tr.ts ai.t cletta, är o{ördelalctigt ur srt'ialiscri*ge's s1..rip*'1<t?
Är dct intc bättrc att arbetarna gerlom hänsJ:ns1ös aktion l;vin-
gar ertt c11'liht löretag att frirsvinna såsom självständigt?

Nej. clen "inclustriella clemokratin" äl intet liilberedelsesta-
rlium; ska ploletariatet her.erla sig pa sociali-qer.ing. på, lrapil,a-
li-qternas stcirtanclc så har clert inte behov ur. "l<omlranjonshap".
ar. samfiirstånc'l rnocl 1<aptalisi,kiassen, inte bchov a.r. "intlustriell
demokrati" utan ilet har bchov av specrifiht 1,n'oletariska orgarri-
sationer. ar- rcvolulioläla akt,ionsorgan. som åil så inr:ättat'le ail,
c1c l<arr fiirr,a,l1,a proc'lulitionen i ilet socialiseracle samhäl le1, och

l'örvär:var sig cn sårlarr kral't att cle vicl cn givr:n ticlpunlrt sprärr-
ger clen borgcrligt-l<apitalistisha lliirtrr.charorclningern och elsätter
ck,rr mecl err orihring. som g0r alla albctandc mcra, briicl. mera
frihet och bcstiimrnanderätt. mera, arbets- och 1ivsgläc1ier. I)r,t är'

alltså inl,e "samrt'jre" ul;an "r1irekl a1r"tion". som proletariatcl,
har behov irr,. Gr-.norn derrna siri clirekta a,htior tvingar dct l<a-

pitalistcrna att llör:bättra plocluktionsmetoclerna. att upprätta in-
clustrihombinationer och truster. vilhas unclcl nnvirranclc frilhål-
lanclert shaclliga verliningar omintctgiires i och g-(rr)om iindarnåls-
enligt inrättacll organisationc'r (som leglr,rar. arbeislrraftens fiir-
rlnlrrirrg ,,. s. t .').

Shalfal sig arbeiarnn iSr,clgc dr.lillr orgituisatiorrcr'. giir'
dc, iir.r'iga. norrliska länclelniis och t. ex. Jlngltrnr-l* 61fs{irre pii
samlnit sätt sti ti.r clet intet som hinclrar att cle samtidigt. rrär
nästa industrit lltr kris liornmer. miitr:r kapitalisternas utkasl-
rringsorder mecl eu order i motsatt riirtnirq. r.n orrl,r' r11 kapita-
listerna ska "kaslas ut". strlnnar l<var i fabriherna och proclu-
cclar och lliirdelar r.acl de proiluc,er:rr. I)arför att -s1'stemct ail' viil
förberertt. så går nllt utmärlit. l)c irvr:iga lälclclnns arbctarc ser

clel.ta och ile girr sjaiva till aktior. I)en so<riala r-iirlilsrevolutio-
ncn iir ett faktum.
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PARTI.
ERNAS AKTIVITET Av GEORC LUKACS

I)iskussiorcri o'r r.ilrtig-hetc:rr .llc',rilitigh.t.rr tLr. \r. Ii. lr.
I ):s (TJ'shlautls .11ör'eirirde kornrnuuistpa,rti) nr.a ol'llr,'1-qir a tafttih
lrarr rnrrcl<ct r'äl skiljas lrrin ilisl<u-*sionen om clen r:ilitiga. ellcr
.riktigtr, lcclniugcn av rnarsalitionc.rr. Mt;jlighcl ,rr ar- cleuna åt-
skillnricl kom 1,)'dligt till lttryck i liarnr:r"t paul ],-ra.liens åirrc1-
.i'gslirrslig ricl ('entralutsl<ol,tets sammanträrle ?-8 .pril. clå
liu' i lvs'itt Xrr i'riktli.ierna, för- .e't'a,len ur satscn: "(.,rt'tral-
ritsliotlet godlrälncr: r1ärlril'cr-:utra,iens politiska och tahl.isira, }åll-
riug" liiir:es1og strl'karclot ll or.tlon "t,,.h lrlrtisl<rr". ,Är.,,rr orn
rlr:1;ta iirrdrirrgsliiirslag alslrgs rrl dct storl llorl;:llet i ('eni;ralut-
sl<ottet. så r'isar: clocl< ril<tlin j.'nas irr,,initl \rI sår,äl ,.urn karnrtrt
Panl Friil iclrs upp-sais "ollllcnsiv" i "Irrtcrrratiouillon". a,tt rrrrrr.s-
irlitionen ingaluncltl iir ett klassislit exernrliel lå clcn rr1,a taktihr.,n.
rrtair {n liirsvarskamp som 1iåtvungits rnitt i fijrber.eclclserna, till
par'1,iets anclliga och organisatoriskn ornänclring fiir ilcl n-r,a trl--
l,ikcri. J)etta lrorrstal,crarcle bety6lsl ingtr,luncla. rr,tt icl<c marsalt-
tionens ell'ar:cnlieter -ska i fullnste omfång rr,nr,änilas fiir .clc1 1r,i..
llkl,il<en-s inre utbl.ggarrcle. I)et bel,l.cler blott. att,lllensir,tali-
tikens pr"oblem kan clisl<utc åtmi's1 one delvis 

- 
,a,r-hä'gig1,

I'r'ån marsahtione's l<onl<reta l'iirhållti'cle och riolr<rct.r, kritik.
rlc.' ilpp'a ellcr omeclvet*a opp,rtuni-stislia oppo,sitio'err rnot

dcl 'r'tr ta,litikerr riktar sin:r a,rgume't huvu,clsahlige' liti trenne
pu,nkter. Fiil clet frirsta sökcr dcn pår.is:r. att clen rr:volu'Lionära,
ol'fensivcn. när clen blott uppfattas "riktigt". i.ke iir 

'å,.got '1-ttl'ör \r. K. P. I).: dot måstc bevisas att det "tjppna, brevets tak-
1ih" r'cclar vAr (]r offcnsivtahtih. lltil clet ant'lla, siikr:r clen ar.sliija
rnar:sa.ktiolelr soln et1; liuppliirsöh i IJahunins ooh 13lanquis anr,la.
Fiir clct trecljr: srilie.r clcn br-.r'isa, att clcn tcort:tiska motsiittning.
som nlr blivit al<ut i \r. K. P. D. iri<e är rrågot an'at än dc,
grimla nrotsti.ltnil$crr nellan Rosa Luxcrnllurg och Lcrnin. som
lilart ['ramträclcle r.erlur l1](]1 i liosa Luxemburg-q artikel (:Neue
Zeit XXT. II) bcträfllanclc rlet r.]'slia lartiets orgariisa.l,ionslirå,gor..
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\ri vili varken clrir-a någ'on Marx- eller Luxemlturg-filologi,
Det s}<*llc 'ara lika fåfa'gt att necl citat {rå' }rarx oper.rrr
för eller mot rnarsakti.nerrs kuppliaraktär. sorn clet shu1le vrrra
ovärcligt Rosa Luxcrnl.rurgs minrie att r-ilja räclcla hennc från r,1t
'{örb''d mecl opp.rt''ism. Det gä11er srla'arc att 

- 
,ar.hänuigl

a,v cilat och slagorcl 
- 

gi'ir ett lrlart'ttrJ-ck åt clen teoretisitir
m.otsättningcns r.ä-seu. sonl rltl inom \'. Ti. P. I). icke lian fiir.-
cr)as g'c'norn någon br-1'gga. r'illterr motsii.ttliug alla de tre iriir
ovuu niinrcltr tnnkrliicliol'lril neril s11i1:gcl sig ornlirirg äu l<lllt
nltalnl sig om. Dcr1, Eriilcr clet organisator:isjia. anclliga och tirl<-
ti-qka llcirhållanc1et mr'llari parti or,h massa i den proletär':r rer.olu-
liouerrs aliuta sl.arliurn. .\-rir l'rtigan -qtiiiles sir. biir alla åbcrop.rr-
cle.u på [losa ]ruremlturgs leoricr onr nrassillition gagnlösa. T1, 11e

lral avsecttcler på r:1t i'innat miiitlrer uivccklat slarliurn ar- clen liroii,-
liira rtiloiutiorien. Iran f.ir nämligen icke lor- att gliimrna. lr11

Iiosa rru,remburg aich'ig e1'lcrsträr-acle att uttalrL "er-igt gällantle"
sauningar. utau tr-ärtoln llenom konkret arurh's rrv lioril<reta l.rislo-
lislia 1ägcrL l'örsöhte {irstställri clen alituellt nödväncliga taktilir.rr.
att hon formulelat sina betralitelser iir,er rnassahtioirer och llr.-
ticls roll iclessa i clc'borgerlir4'a rcr,ol.ti'rro.s
s 1, a, c1 i u m I'iire. .lcler och efter- clerr fö...ta r)'-qka rer-orutionr,..
Hennes fastställancler lia' sålecles icke utan ridare tiliämpas 1;rr
clet rruvara'de lil.get. Elle' riktigare: rll*11 rnåstb -*narare fr.nr-
lrasta cle''a fråga: blir f tii'hålla'cl er1'relrir'
parti och tlrassa detsånlua nnrler h,,lrL loppr.l
ar, clcr r.rf\-olutionära l)Locesselr. ellor: är fiir._
h ril lauclet I ihal e11 es e r p roccss. som är tlin-
g a c1 :r t t a h t i r. 1, o r.r ii p a s s i v t u p p I e r. tr h e I h e 1 s-
l l o c e s s e u s c1 i a1e h t i s li e f ii rr-rr,ndtringnri, De{1rr
är clisliussioncns liärnfrågn, qom 

- 
frjrnekad ar- rlerr viinsir.a 1'lJ--

geln 
- 

olltast {itrdoit bli. bcjakad ar-cleu triigra ll1-gr-'ln rr.. irå
r 11 sä11 sorrr icke är.tillr'är,ltli_^t lilnr.t.

(,'entralutskottets'rin,ritetsresolutio'. irarnliigcl av hamrat
I{lara Zetiri.. förråcler ovillkorlige' clessa teoretiska och talitisk.
gruncltankar hos clen hrigra fl1.gehi. Den för oss r,ik{iga passus(,n
lJ',l"t:

"f'. I(. P. D. Centlaiutsliott ogillar på det _qliarpaster. atr
.entralcn har givit avkali på att görn clet öppna jrrevets {lorclrirr-
ga' och ett förbund m.u go'jetrysslanii tiii karnpobiektet för r,ir
irra{tfull o1'{ensiv-aktion mot bourgcoisien och iless stat. nen':r
rrhtion hacle varit iämpac1 att rnobili.sera llrccla proletära lnilssol..
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a,tt rycha mecl delar av små- och meclelborgarclilmet i kampen, och
clärmed tr'åfri"lcligt stärka det revolutionära proletariatets makt och
f'öra clet i tvångsf örlr;panc1 e (zwangsläufiger: ,späuat av
förf.) stegring ut över till längre bort liggande måI."

,lag tror att det irv mig hursiveracle ordet (tvångsforlöpande)
utgör striclsfrågans egentliga mecleli:runkt. Frågan är. om mass-
a,ktionen under loppet av hela den revolutionära processen beVa-
rar denna "tvårrgsförlöpande" lraraktä1. som ilcn utan tvivel har
i clen revolutionära perioilens bOrjan. i clen spontana och elemen-
tära massaktioncns epok. cller.om hälunder loppet av dcn revo-
lutionära utvecklingen inträder: r-.n avgiirancle omvanclling. Dct
tvångsftirlöparrde i massaktioucn för tilibaka tili det hlassisha

- 
åiveu av Roszr Luxemburg övertagna 

- 
förhållandet mellan

icleologi ot,h ekonomi. Masasaktioricn shulle 1lör' denna uppfatt-
rring icke vtrra annat än clet icleologisl<a (ta,lker- och handlings-
mässiga) uttrycket fijr den förhalclenvaran,cle och akutvorc,lna kri-
seir i clerr objektiva samhällsproce-csor. I cletta fall uppstår mass-
aktionen "spontant". d. r'. s. som Lril i viss moning automatish
följd av clen objektiva samhiillskrisen; cless spontanitet betyder
ingenting annat än den subjektiva. idcologislrii siclan av dennas
objektiva, fal<tiska ftirhållande. Geuom clettrL sakförhallantle be-
stämmes samtidigt clen målmeclr.etna revolutionära lörtrupperr-*

-roli. partiets roII. I)ess bet;'delse ligger tläri ntt particts taktislrn
verksamhet "iildrig ligger u n d e r clet fahtiska J<raftfrirhållanderts
nir,å utan snår'are ilrir dettrr, lörhållancle i 1'örr'äg."* ?artiet är
alltså visserligen cn påskyndancle. framåtdrir-aiicle maht. men en-
ilast inom en rörelse. som tiil slut utr.ccklar sig oavhärrg-igt av
cless beslut. i r.iiken det clärför iche lrnn gripa initiativet.

Ba,kom sådana åskter står utarr tvir.el clen klassiska åskåcl-
ningen om den ekoriomiska och till 1ölic1 clärar, clen politiska ocir
icleologi ska proce'ssers "naturlagseuliga" ntj,ch'ändi ghet. "Tvångs-
{tlrloppet" i stegringen av err levolutionär. aktion innebär. att ,dr:n

i clensamma härskande "lagen" blir riirtigt fOrståclcl och tillam-
pac1, precis som i tekniken ile {rån naturvetenskapen riktigt {at-
taile naturiagarna måste tillämpas. \ri bctouar: clenna beskrivning
av forhållandena mellan ekonomi och ideologi (i orclets virlaste ir-
nebörcl) och det därtill sr-arauilc -rarnhåilleliga sl<eenclet är från
sin vetensliapliga uppfattniug och srtl partirn'iissipJa hancllancle
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* Luxernburg, Mas'senstreik. 2 lrppl. 38,
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lulikomligt'iktig beträffa'cle rret hapitalistiska sarn-liället. Det är'lott 
'rå:,a'om 

ilet gäller ,,tidlösa,, lagar övcrsamhälleligt re'ancre månniskor ör,er h'uvutr. erer *et brott gärerdet kapitaiistisrra samrrätc.s u"h .t ono-ie's lagar. Marx och rtrn-gels har endast ant;rdnilg.vis ;.f11u1 sig om dessa saker. 1laul<an anta' att'id viktiga siärlen an,ränJa uttryck, som clet berörn-cla "språ'get'r nöirvändighetens rike in i frihetens,,, för crem'armer än biotta bilcler och trrlesätt. Även deras ofta upprepaile på-stå'encle' att de' erronomiska ocrr samhä'eliga vetenskape's rrt-sago icke ka. göra anspråh på ör,erhistorisk giltighet, men e'cr.st
*li to1 bestämcla perioclcr, att de ar b..ta*du samhäreriga 1'r-
'qi'ånds självirsikt. sårecles ritsagor u-,,r.."ar.*.u icke bara i 

'rrjelrrivtnen ät'en i subjekti v Dr'uino. s;,nes mig bilcla en "rr."iii* f.,,,--<tåndsilel av deras Iära. (Hi"tur;.,,h.r Materialismu,q al-* ,,Iclc6_
logie" des Proletariats.*)

Det går alltsei, icke a' ir,tt lörutsätta samma struktur i 
',rir:_

iiållanclet mollar ekoloni 
""h id;"i;;i (åter i ordets vidsträcli_

'aste-me'ing) 
1'ör proretariatets he*aåtcle som {ör kapitalismerrsticlsålder; då ile.na övergång från ,,nödr,ändighet,, till ,,frihet,,

cj heller under 
'ågra omstänrligheter kan vara en plötsrig ochtlförmedlacl akt, irigenting som låm*e" rne. e's, utan erclast .l<anvara en process. v.,r'5 lgvellltio'ära krisartade kurukta, iy"t..tträffancle a,v Dngets bctr:ck'as ,rr"J ura.i i;;;d;;-*ir# 

nr"raspörsmålel': uår. v:,rr och u'crer virka beti'geJser och i'acl nrii'i'träder dett,, "språnget i' i ftrit ;t;"; ,;:;i"i;orår'n,r''uu"r"l'råga, vilke', som 
'ästa' a,rJa, 

'rågor 
uu'*orro-*.ipande teorel;ishbetydelsr.r, nästan 

.1f 
clliS blivit 

"inråifa, är av största p r a k_t i s k a betvclelse llör bestämmu"aut uv ilen kommunisti.ql<a ta k-tiken' Ty.o* brgy''elsen ti'denna process kommer.retran
''der 1ie'iodc' for rrapitalisnc's .irtu k";r, måste det ur dr:tl,aleorci;isl<a ställningstagancle riragas au -..t vittgående taktiska,slutsntser' och vi är tvung'a titt ttettu st'äirningstagande. rcr<eblott rerrt teoretiska överväganden, vilka låter det s;,nas onöi_ligt, att llrihete'. bellrielsen frår, ,rodrrirrdigheterr ka,n uppfattrissom gratia irrestibilia, som err skänh av ödet, som vid slutel; ii'clon meka'iskt-a'tomatisrrt 

-ftrda r..-p;" oförtjänt falrer oss i
:::*:*;,:1"],__11.,." 

ett rent sakiigr t.t"uäu,ra. av dessa strider ochclerr miljo. i 'ii*en cle ar-spegtar'_i*, i"l,*l;';_. ;. ::;:lr"d::
x Elentl tler philosophie 

109



1t-121
:161

-{meriktr leiler i .r'år'ltlel.
(S.rltir av (iropper i Libcrator.)

till cletta antagir"'ale. Le'i' har mecr stor rätt vä't sig mot der
uppfattnirigen, som betecknar kapitalismens imperiaijstiska hris
(som hau sjäir,- betraktar som de' sista) *ekåiskt-fataristisrrt
sorn 

'tvägsliis: clet {iri's. sägr,r hau. i'tet lrigc som är abstralrt
trch i och för sig utr,ägslöst. proletariatet, pr.ol,el,a,riatets
h a n c1 I i n g a r s p ä r r a r k a p i t a I i * rr,r, u r.,.,s u t v ä g u r
tl e rr'a h r i s. \risserligen: clet faktum. att proletariatel; k * rr

'ara i s1,åncl härtill . att rösni'gen av krise'urrhärrg., av proltr-
tariatet, är följc1en av ekoiromiska nötlväncligheter, av "riat*r.-
lagal". l)essa uatrirlagar bestämmer emeiler.ticl enilast riri-s'i. gör:
clet blott'tesl.tet. att de'na lrris (så sorn rl,.tirligar.e) lcrr* lösas
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cltel kapitalisrneus siune; den ohindrade ntvecirlingeu a\ dennir

Lris tillåter emellertid även en anilan lösning: "de kämparrrle

Jilassernasge'men-caml.narrnclcrgå'rg''.tillbairafallancletielttill'
-.tånd, ar- ba.rbari.

Denkapitalisl,iskarrtvecklingelrs''ltattrrlagal',kartalltsåerr_
ria-qt {öra -qamhä}let in i clen sista krisen' Tlgen vakcrt ial<ttagalc

il'\'clen}rittillsförlrrpnarer,olrrtionsper'iocleri[1111n6}grlirtaatt
Liomma tiil insikt c,ml atl' 'tler allra väseirtligaste last tt'orctisl'-1

och taktiskt minst förutseclcla hintlr:eil llii| reYolutioDeli ot'hrlcss

sc.ger ligger mint'tre i bourgeoisiens st1'rka å n i i' c1 c o I o g i s k a

hinder hos proleti:triatel s jälr-t' \'i kau hi'ir

iche upprulla heia merrsjevismels 1;r'ob1em' l)et rnåste blott lreto-

r,u., u-ti cletta probl.* sa gotl som icl<e spelat någon loll i dt'u

].örrevolrrtionäraleoriei]:l1}anva-rirrrilrtarlllir.c.lerrgenerlSamma
liirmpen mot bourgeoisicl. mtln ic'lie på kamperr rnellan tler proir'-

tariska particurir inlttirde-q. Revisionismen framträ'dLer i cleil icke-

r')rska litteraturen som ctt problem' som måste liisas i r o m par-

riet. Att clet cmelleltitl är ett r'är1c'lsproblem' ja måhänc1a clet ar'-

görancle problemet för' revolutioleu' bevisas av att kapitali-rnrcn-t
'fiirfärlig;ste 

hris. cle ha.stiga på vara'ilra ft.rljancle re'olutio'är'n

situationerna. såda.a ideologiska {ö^'ir:ri'gar hos bo*rgc.i'qien at1'

statsmaktengiidit'den urhänclcrna' i n ga lu n tl a f ö I rn å 1t
li vångsr-is f ramhal1a en 1'eYo1utionåir icleo-

I ogi hos ?roLetariatet' Ur detta sakläge måste emelli'r'-

ticl icke encla.st clragas taktislia -*lutlechiingar' mot t1eil mens.i''-

r.istiska ideologierr' .'ltl.",' eljes konrmer i clerr l.rclivtinrir stälinirr.

gen. :rtt ur {rånl'ar:on a\r eD geromgåenile rcvolutionär vilja hos

lroletariatet sluta sig till frånvaron av ett objektilt rer-olutio-

närt heihetriag". Snat'are rnå-qte - 
först teoreti'qkt - 

c1e 11är tör-

''.rtsättningarna]rosclerrrneirsjevistiska\'t1lgäIlnarxisnr'elr'evi-
tleras. cle förutsättningar ur Yilka de nämncla slutleclningarua

firljer;d.r'.s.detu1ss'tä"tttdoochaVmensjevismellsomlroDtra-
.-evolutionärt s1-mptomatiskt uttl'-dtla sal<läget m å -' 1 c g ri r- a s

tilt problem och orsilkerna till denrra--
1åtosserrdastvirlaupprikligal-iiYel.I.as-
l;an cl r' id e o i o gi ska hri s h o s pI o1 e' t riliatt't
rrr å s t p tl ld e i'sii k a s'

Deuna kris sjalv är visserligen ofta {aststiillcl ochde-cs or'-

saker ingåeod. o,talyseracle' I)et vare långt ifrån mig att vilja

betvir,la riktigheteu ar. sådana aDah'sel som härrvisar till prole-
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tariatets inclelni,g i oliira eiionomisl<a skikt. tiii arbetararistoli.a-
tiens 

_gv'ua'de eho.omiska stä.ri'i'g. förborgerrigandet a' clesslcvnads'anor och ir'leologi o. s. v. Jag clrar brott i to-i.rur att r,år.
fråga träffats i sin totalitct rned clessa anal),ss1 och därmed i
sirr kiirnpunht. T)' fö" clet första är denna föreclragna ställnirig
cn reclan nu i målga avseende så problematisk. att den ic,kl
errsam rächer till att förrrrara mr:nsje'ismens om{attni'g hos 11e
b'eda massor.a. Fc;r det a.clra är det helt och håiret obevisat.
a,tt e'shilcla proletärlagers revorutio'ära besiutsarnhet precist .'-si'ter sig titl cless dåriga ciio'omisk* stäilning, ertcr: ornvii't.Än'u viktigare är tlet clocrr. att de sista år.us rer.olutionära erf'rr-
re'het s;'n'erlige' skarpt'ppciragit .cl e rr r e v o I' t i o' ä r. a
sJ) o nti'r''itctc's gläus. D.r-. s. clere'olutio'ärnm^ss-
,ktirncriru h'rr 

- 
i .,eh ll;ir sig 

- i grrrrrrl 
".1 1,"i,l.,',,1,1,r:'.., ,,,,

sJ''nerlige' lihari,ad riarar<tär: rnccr cle' Itirrc'ol'tioräro, p"ri,.,-
tl,,rrs. om or,lt rnorl r.rr utornortlcriliigl l< r.a rr t i I rr t i r. stegrirrg:
clc 'tbr.vte' spo't:r't. 

'ästan ''crantagsröst som riir:svrir rnot ti'
ek,nornisk (elier mera sälra' poritish) Jl.amst,it frå': bourgeoi,qie'.
och upphör spo'ta't. 

'är cless orncclerbara s;-r'te s1'ncs fftt 
"tte.filrefaller utsiktslt;st. De har sårecles bibehålret sitt "nat*rraliser-

liga" lörlopp.

'\11 |arl iel irr|iir ilel 1a snk[äg,.tiil'liomm.r crr ar-görirrrrre..irr.
en ar'[{öranclet bringande ro11. blir ic]<c längre betviviat ar- k,m_m'nisterria. rrråga' gäller blott. h'r m.' te.retiskt (och rnrt-
svarande: taktiskt) skii tä'ria sig crerrrrir prrtiets.orfi om ilerlri'ti]lrär:kligi nrrbnrr rrrerr rnrsso.ias r)l'opirgirrrtlistirkrr rrpprr.srrirrg
fiir: att förlä'a cle''a spo'tanitet ett sig' stä'cligt .t.g'unii* ,n..,.1-

'c1'ancl.. vilket tlå e' gå'g för aktio'e' ut ör-er cle' nr,,ar. antr.clda
clöcla p''kter? Ellcr om partiet är 1iörplihtat att ttr initialivet
oclr gripa hc 1a 1,ro I etariatet i sitt omeilelbara intress. 1;aett sätt som är äg'at att genom "tvårrgsförliipancle,, stcgri'gar
av aktione'. i stä'11ig växelr,erhan mella' parti och mass:r. cir..r.-vi'na de'na, döcia purkt? r)en ticiigare disk'ssio'eri mcila' ri. p.
l). ocli U. S. P. D. tt1-ska kommunistpartiet och TJ,sklancls t,ar-_
hti'giga socialistparti) ha'r,ä*e'tlige' rrirt sig kri'g: clen'tr pu'lit
och \r' K' P. D:s tal<tik före marsaktiorre'. det "ripp'e b.Jr,t,1""
och förbunclets merl RJ.ssiancl taktili var grlnclail 1rå clerr'a in-riktnirrg. I)en sJ.ntes så besticka'cle so'r creri e'cla föiidril<tigrr

- teoretiskt -- emeda' cle' ickc blott stticrcle sig på ,1"n rrri'-'cl-

'nnnA hiassi-qk. irleologirära'. 
'ta' äveri ku'cle sti;t1ja sig på 11e'
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r')'skil r'(,i\'oluf ioircrts crlalelhetr:r' 'l')' lr:eclsParollerr år I91? (liir
rLl,t bloit uärnnrr, e{t 0xemltoi) r.ar. otr,ivelnktigt ägnad iitt clrrrga,

rl ile t.n'cc1:rste tn:lssctttra {ör att iche sägtt ma'joritctcn av clet ai-
betanclc llollcet till ahtion unclor. bolsjcvi.srneus -faDa, c.ller att åt-

Iniusl,oirc 1'örplikta clcn till cn väIvillig rrcutrnlitet geilt t:mot ak-

1ir-ruerr. SPörsmir,let iir cmellerticl. on cletta Jäge i alla lall blir
lt1'olctar.iatets läge fi)re dell avgörallclo 1<arnpert? Orn särskiltla,.

it-rlrer uijclr,ärrtligt irterirommancle historisha omstiinclighcter (.oob

rless sl<ic'liliga ut[3-ttjande a,v bolsjeYilierrra) hrr hjäIpt dcn r1'ska'

lcvolutiouun ut iiver cleu c1öcla putrhtcir? E I I e r b m d e 1, I i. g-

g e r: i cl e l. p r o I tt t ä r a r o v (-) I u 1, i o l1 (l lr s v ii s e n a' 1' t
a utorniLi; is li1,. tned "tta, 1'urlilgsc rlli g" ni)dliirr-
riiglrel, iivclvinnn' c1 cssa hintlrlr'l

51 ällcs l'r'tigarr så, så måste clen bcsvaras lteliartclt:. Opporl'u-

risi.er.trii unclviker visserligcu tletuua lirågoställning sir r:lierglislil ,

ltt hcla dot sl,atistisl<a, naterialet i Paul Trt:nris brosch;'r icl<e hnr

rrå,gol, aDrlat sr,ftc iirr att på {ör'hanrl trvvisa dcrlna {råga lrrin
varje rlisku.ssion och beteckna varje uppfattning om rcvolutiorreu.
sorn icl<c ntgrir frtirr ctt bcjaka'rrcle etv dcnua fråga. som ctt åtcr:-

l'all till liultltrnetoclcn. Orn nr.a liirvilringar slia knttnil unrl-

Yilias. måste mau cmellerticl tillba,l<ar''isu, {iirsökct att spcla' clis-

liussionel iivr,rr p:i kuppmakcriets områilr-'. il'y l[111 1äge. -rom lirarn-

går ur ltinrehaDclet av ovan stäIlcla, lråga ooh de i,ri,htiska liiilj-
rlerna al. ilertta {örnekaride har ,trbsolut ingenting mecl 'liupprna-

keri a,tt siral['a.. I)et gäller. r'il]ret \-. K. P. D:s ccntral rihtigt
rrog 1'ramhiivt. icl<c om c11 orga,nisatorish f<jransttr,ltning gent)m

villca, dct l<ommuni,stiska partiet (alltså cn "väIorgiLuiseracl rni-

rroritet". fast en rätt stor så{an. i Blanquis sinlc) shllle litrnrta

eriivra statsmakl,cn, utan hur proletariatets icleo-
I og i slia kris och merrsjevistiska lethalgi,
r'[en rovolutionäril u1,veokLin gens dlic1a'
p u n lr t. hu n d c rjyervilrn a s g e 11 om 1r. K. P' D:s

s jai vstäncliga inii,iativ-al<ti-on. Ty huppma'keri
0ch mtrrxisti-sk-kommunistis,k clclaktion fråir prolel,ariatct ellur

dess {iirtrupp skiljcs icke enclnst åt genom ailtalci nv c1c tleita.-

ganclc. l)cn r.äscntliga skillrtaclcn ligger: mera cläri: om cLcn plan-

lagtla a)<tioncn i kraft av siu orgl,uisatorisl<a lrjrltcledclse strävar

t,ltcl fiirr.erlrligntrclet ar. ett houkrot mri[ (erövrirlgctl av statsmah-

tne). utan häns\rn till prolel,ariatcts stånclpunht och mogenhet

necl avsr:encle på lilassmetlvetnncle; ttllel orn c1r:t c'lirekt utsa.l.ta,
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målet f<ir aliri'rrc' . u cl a -q 1; ii r e t t n c ci c I tiir t,, avgi,-i.nc. irivorlrarr på lrroretariatt-'ts r<r:rssni.cr'cl,a'cle oc'lr nra,r.r g r,-
rr 

'r 
rll d c 1l'l a i rr'c r li a rr r.i li n:i fra'r tilr t,r.övri'gcrr a,r, stals_

r r ir li 1 r'rr.

-\t;r1r':iuriighc1,.' .r' derr.n, talitirr förjcr icr<e blo.t diirrir,. artr':i"'ta,'riet på cle' sport^ua rnassahti..e' iir r:n ,'rcrigiös ii'crtro,,
- som'ngclor'sli.rg'essors resor'tio' tirr rlcrt varrrlsporitis]<n rii_gct.tlr'ckcr sig 

-.'tarr c*ilav att m^n i.litr r.,,,r, 
"äkra på derrsPorttiinil rna.ssalrtioltr:tt-q "tr,årrg-sf'örlo1rp" yrir rcvolul.ioucls,lrvil-

'.ncl'e stacli.nr. r'arr<eu mercl a,r,scerrcltr på rltrs-.'tbr'tt t,Lit,r.med ar,-
strendc pir dcss nröilighet atl, lirinla stegr,a-* 1il1 ck,t ni)clviindigar'åict. ii'e'o* alla ",bjehl;ir,." beti.gerser är: frir.ha.d.u. lr,).fi;r dct {örs1,a är clet rnöjrigt. att err racl av,'res*r{ill;riisa,,,sp.rl,a,rrir
massaktioncr lramkailar å ena sicla,' stor harclli'gsberotlska' ochr.r['Irrusivauc]a hos bonrgcuisicrr. ot.h å andra, siilan cn vi-qs trtitflreloch lr:tlrargi hos prol.tariatet. så r-rtt tlo orri"rrtivo r,"1irrg,,rr,,r,uu,lill'ri.o.crli fiirsliiir,ilrrirrg |itrl)rir.ta'mots'ar.a'de r.eaki.ion pii
ir|oletaIia.l'c'1' (I).1'1 a sf-los \ra,ia fitrhållarrtlet i [1rrlicn sorn liil,irl
;r 
'sc*a1,i-f'olkots tarrtirr.) rfiir clc1, a'crra fi''s clet ir:ric,r.ingast.

r'rfurcnhetsnriissiga errr:r tt,ore1isr<a, garall i fiii. atlr rr)iissliri. sonrgri' i akl,i.rr itrv en 
't1,re 

a,nrt:cr'irrg elrt:r brott 
''ci.r: a, cl li g 1j n I I r''L a' u c1 c fi'å' rron.r,nurristisl<a paroilcr, u 1, * rr . 1 t h irLc lri at s ig olg a ni s a 1 or: i s rii, rrrriu sjna, rncn_s i e v i s t i s k a r e cl a' r:. i dcnua, ar<l,io' rra,' driv,,s r-iis.'1-1igt läirg.c ä, cler1, l)ass,r' r1t,' rnerLsje*istisrra 

'r.garisal,iore.. Dr,iii' exet'1terl'is tn.r ii' tvivelnlrtigl, o'r det ''d.r och .l,t.r. s1,r.i_tlerrra r-ir'l .Kapp-1<uppcn sliulle ha lrckats S'a,ll,alr's6r*cl. ,i.,e,merl stii're niå.1'r.rrver.rrhr,1, oori besr,,l,sar-,rr-,,rt.'tt rrlr.iitta rriigolrnot åtcrtågsparollenra lrii,n S. p. I). och lI. S. p. l). sil sr:Lr1 ,,rnri_
1.1;" 1'ör cleu gemc'sirmnl. aliti,,rtr., vat. 

'å11 och rep'ltlikc' räd_
fatl' Hzir ligger dcn sl,.ra fa'a'i ck:t "tippna brerrets,,ta,rrtisrrir
iiru'e- som ollda, l,altti l< llitr 1r. K. P. D. Uta. ir.ir,rrl liiru,clrrrlåsic det genom dessa och lilrnancle parollcr ut'cclila lrrt,tst_,rr fiir.sitt. rLfidliga i'flrr1;and.' ,,1n,r 1,f ir..l rnåste tlct sör<a ai1. nt'1,1,tj^
"'lrr'e ahtion. som uppstår._rpon1an1, (r:lier till fi,lid ar.-q:icltrnt irr_J'lvtancle)' Irc' det går icrrc ., att sätta cren prolctiir. rer..hi-l;i.ucus i'clc i Tr,-qhla'cl ..csl'1,a.cIe prl il .1ta e'tlir
It o r 1,. Orn clr:n rr,rvolutionära utvr_,ckl jngcn iclre ska bli rri,satl l,iir
1:.i: :1.' err försurnpning. så måstt, man finna, en anna.rl utväg:\''. .K. P' 1):s ak1io,. orf'crisir-en. {)t,ir of'r,cnsir. bet'der. ir1,r, r,ii.riir
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tlcn proietära rnassan ur cless lethargi []enon] en i r'ätta ögonblic-
lict ocb rnecl r'ätta parollcr insa,tt sjiih'stänclig alrtiorr från par-
1.iet och iijsriva clen från c1e mensjevistiskn leclarnir. gcnotn ali-
tionen (alitså olgauisatorisht och icke blott anclligt), irtt iivcr'-

sliära, kuuten på proletariatc.ts ideologiska, baurl mec'[ hancllingens
sr'ärcl. Ett såc1ant mill vecler'lägger det opportunistislia ialel orn

)<uppmalrr:r:i-karaktärcn hos c11 såclan al<tion från ririnoriteterr.
Ploletariatets majoritet och minoritet iir hcllcr inga statistiska
irtan historiskt-dialektiskzr, liegrepp. De står iohc fiir,cliga och Jrc-

r'ähneliga, fiire aktionc-ir. utan uppstår i och uncler tl,ktionen. gerom
alrtionen. 'Irots alia, frirbehå11 m:rn måste rcsa, rlot rna,rsa,ktiorren

sorn et1, vcrlrligt excmpel på dcn pla,treraclc n1'a tal<tikctr. tro1,s

all l<ritih man han och mås1,c ri hta niot c1c unclel tlcrtstrmnrir, be-

garrgrra. l'clcn sir. är'cless framgång (irtminstone i err del a,v

11'skiantl) obestricllig. O,'h rlärmc11 iir' ,1eir väg beträclcl, sorn fii'
rlr:t tvska proletariatci, till verklig rernolutioirär: hanclling. Nu

lrelor t-let på ntt uppnå klarhct iivcr r'ägen själv och sätte1' på

viliret mau ska 1,illr-vggalägga clcir. Marsahtionens lärdornai: ä'-

t'lligt salietrs rtatur i f|jrstri hancl o.rganisatorisha. Det tzrlrtiska

rrppklaranclet kommer rrl,t bringa mindre rL1'1,t: ricu bcst,år menr

diili a,tt giira de motir'. som liggel i,ill grund l'i)r partiets i)ver'-

gång till offensiv. fullt mech'etna llijr partiet sjäIvt och llulll, l'iir-
strieliga löl massau. Orgnnisatoriskt rntistg lral gmeller:tici på

irlla punhtc,r' dlaga avgiiraurle l<otrsel<vt.,user:.
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VETENSKAPEN
KLASSEN Av A

OCH ARBETAR.
BOCDANOV

I TT.

I)r:tta är cloc.k ej allt. Årbetarklassen hnr intc biott alt
iiverta och omänrlra det vetenskapliga arvet från borgarr'ärlden.
I)ess historisha uppgift, dess sociala iclcaI fordrar, att clen fram-
skapar något allcleles n;'tt j norn votenskapens r,ä.rlcl 

- 
något

sorn inte blott blev förmenat borgarvärlcleil utan som rlen också
r-ar ocluglig att ens fiirtr 1lram till iliskussion.

Socialismens 1li;rverkligancle betyclcr ett organisationsarbetr-.
a,r- såclan vidd och såclant cijup. att ingen sa,mhållsklass i mäns'[r-
lighetens historia ännu larit haliacl att utfijra, något Iiknanclc.

I)et arbete bourgeoisin och cless intelligcns åstaclhommit stril
i ingen proportion härtill. I)en lrapitalistiska r,ärlclen är orcl-
nacl blott i sina minsta clelar. rnen futlstäirdigt oorganiserarl i

-qtort. Ar.'skilt och oberoencle av varanclra gr-unrlas elskilda clelar
nl, procluktionen och inom dem enskilda företag. {Itanför grän-
serna a\. ciessa planmässigt organiseracle cnsi<ilcla filretag. i cleras
inbördes forhåIlanden. cleras marl<nadsförhållanclen, i hela värl,cls-
hushållningeu härskar anarhin. slumpen, kampen.

TilI och mecl den moclärna vetenskapen, som tjänar cleula
r'ärlclshanclel. är splittracl och i sin helhct oorgauiserad. Älia clcss

g-renar. "fackvetensJ<apel". bär visserligerl en arbetsorganiseran-
clc ka,ral<tär, men var och en partieilt, för någon viss clel av pr.o-
iluktioncr. De tekniska vetenskaperira är: iihalecles inclelade i
oliha produktionsgrenar: rnalemalikens leclancle roll gäller ar.-
l-.ctsplocessens kvantitativa, eller räkne-sida; astronomin tjäuar
cnilast till orientcring av tiil och plats, mekanilren och f-ysikcn
1.ill berähning av c1e materieIIa motsa,tsr,'rna inom arbetsproccs-
sen o. s. v. Lika inskränkta, är: de sociala vetenskapernas oni-
råcle.. Den politiska ckonoruin gäller {rir en hela folkhushåll-
rringen om{attancle vetenskap. Alldelcs oriktigt, ty clen är blott
vctenskapeu om förhållanclena mellan människorna och egendo-
men; utanför ilenua vetenshap l<r'arstår hela prorluktionsteknikcn
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c(ih liela icleologils ornråcle. c1. v. s. cle1, sociala meclvetanrlet. som

tillför rlct ehonomiska livct planmässighet och ordning'

Alla fackvel,enskaper ftir för närvarancle ett sjä1vstiindigt lir';
va,r och en utvecklas vidare för sig sjalr'. Harpå beror: splitt-
ringen, clen genomgåcntle anarkin i votenskapens rikc. Om al'-

betarklassen på allvar erijvrat vetenskapen och clet lychats den

att förvandla clerna till en proietär såclan. shulle detta clå vara

nog {ör att utföra clless vårlclsuppgifter - 
clet sooialistiska sam-

hällets organisation? Yi vet uu och slrnnerligen t-vclligt visade

kriget. att socialismel ej kar. fiirverftligas i något enstaha litnil
för sig. Socia,lismen måste förena alla 1ancl eller åtminstonc
omfatta ett omfångsriht förbund av länder. och som utanför stå-

errrl* lärr,lr.rs militärmaltl oj holar.. Der rir {l"l jiillolika må1tr,1

{ör den planmässiga or"ganisation. arbetar.lrlassen har att {ram-

skapa. Del, biir nödväniligt att på ctt omrziilc a'r' många miljo-
rler hvatlratmeter och bla,ncl hundratals miljoDcr av c1e mest olilra

slags arbetare ändamåisenligt frirdela nilliariler oliha slags a,r-

br,tsmaterial. milliariier kilo a\. alln, slags såväI materia,l sorrr

liv-qmeclel" så att procluhtionerli-i {)(.h rnänsklighctens behoY tilI
fuilo täcires och prodlukter. aY alltr slag ör'erallt sam,ticligt fra[r-
ltringas. dar flc är nijch'ändiga {iir konsumtionen erllcr protlulttio-
nen. Men ej heller rlc1tt iil' aLlt. Det nr.a samhäilet rnriste stå

hulturellt i nivå med sin ojamfOrliga uppgiJ't och vara elhel-
iigt i sin icleologi. Om clcss oriskilcla clelar är så olika beträffa.n-

cle icleal och önslirlingar som nu en arbetalLr. cll lår.c1 och en bondc.

så kau cleras getmerlsamma or.gani satiotr lika litet planmässig1,

upprä1tas som ett hus. r'ilIiet bltgges aY arbetare som tala'r olilra

.1 , rå}i .

I)en sociala hushållningens teknisha sicla kan man till l'0r-

.litligast beteckla som organisering. Tingens, mänlishornas otllt

irlöenras fortsatta organisering i ett gemensamt och harmoniskt

-qJrtcnr är alitså uppgiften i hela, cless stor"het. att ftjrvcrhlign

rletta allt är endast möjligt på vctenskapens väg. Men rä'chcr

clen modärna, söndersplittracle vetenshape[ til] fol cletta. ert vrr-

teushap. som är delad i otaliga. sjäivstäncligt arbetande grcna,ri)

Om varjb område, varje produktionsgren organiseras för sig själr''

l<ar därar. ingen vctensl<apligt exakt organisation uppstå' f)r'j

blir som om vicl lt-t'ggandet av ett hus snicharna utför sii;t arbete

efter egr.rn beräkningar) mllrarna' plåtslaganra o' s' v" alla eftt'r'

-qila {unclelingar. utan att ta häns1'n till det hcla' Men i reali-
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ti'1 r'n stril rrlla rlerssrr arbetcn urrdcL crr gcnlrll,\arrr lcrlrriug. Iirr-
dits1. orn urari iiger cu gell(rnsam br-ggnarl-*r'elensliaplig orgirrrisir-
tiol iir clcl mii.jligt at1' r:r'nii iiltlalriilscrrlighct iirr-rst,t ot'h r|,1,
rriirlr,iirrr'liga sanrolt'lrrarrclct ur. dcss clc'ta1.j,.r..

Iippt'ribarl nLiiste oclisii albetct iuor-n crrslii lrla irr,rlt,luin!.irrr.
itl veleltslialtcn ttttt r,rilltl-shushtillningen stiillrs rrrrdt,l crr lll1,-
sAmlnilus ornl'atlaudl veir,usliap. nL,11 1-illsp1l?

Nii.r'clr,1 r'iil sig om or.g:rrrisalion lv rnänrri,skor. tiug: och
idricl'. sri tttå,s1t: clerurit r-clcrrsl<a1) \'iila, clrn rrllrnänna, olgalisirtio-
rtt'rr. T)et iil rlen vr'1 orshap. sonr orr I'at1ar ot,h l'asts1 iillll hr,la tlt:n
r;t'gittti-salorisl<a nriirrsliliga er'1'arcrrhetel. I)iinrl uri,istc clrru hiirnl.ir
ric rriidr'ärrdigl lagar'. sonr g1'ni)lrrlrrl rlllanra. de diirln. lr,r'lurlrr
och idecrlla bcstårrclsclelarrra iill e11 lir,ll

I)r'u borgerliga r,ällclerr iir cj i stånd rrlt l'r'arriskuptr t,rr sii-
rlit u vt'teusliap. I)cn ril L'11 g,.rr,rnrtriingrl ar. anarhi. l'ull av virrr
ir ttdra siirrtlcrslitarrtle ot'h .s1ilittranclc motsatscr. I)r'ss lirl l'tcr
l,r'lijirnP;rt \:tr':,rrrlr';r iirnse-irli91,,r.lr lt:rr.l,,ir,l,,trs,.r.:rll rlr.sor.girrri-
:r'l:r \irr;rrril. Ilr.l rir irlr,.rrrii.jligt lirl rl,.rrrr;r.,l,,rr l,r,r.g,,r.ligir riir.l-
rlr:rr. r'lrs almosl'iir iil sii gcrronvii.r'rl rncd rnotsägclst'r.. ai1 l'iir.r,rrr
tlc rle.'orgtniscradr: r'iljolna o('h lanlilrna till gtl lrarrnolisftt hplt.

I)r'olotarial,el tl'gauiscrar'f,ingen i sitt arbe1r,. sig s.jiilr,t. isirr
liirlnp ot,h siu crl'art:nhct i dcm l-råda. Till sitt r.iistrrr iir. lir.olr'1a-
ratel rirganisatiolslilassen. IJr.t har ti ll uppgi 1ll at1, slå. rrcr'l alla
"liil.jandc, hincler inonr rniinsliligh.tcn. att giira slul på all alarlti.
I)r'1 iir arvingeu f,ill rrlla l<lasser. sorn uppträ11 i viirlcishisi,olir,rr.
tit'.rr orrrerclellrara liiillau 1,ill de1, albetc sorn ska or.girrri-*t,r,as. rlrr{: ii.
irrlingcn i.ill rlen hopac-lt, erf arerrrhctcn. Att or,cha, rlr'tta nr.r. i
f'rlrrn rlv crt alltoinfatttucle r-ctt-nskali 

- 
(iär'till iir.ilrolei ar.illct

kallirl. T)euna'cteuslrap }<onrnrcr att utgiira clrrr gnrrrtl. irii vil-
liett tle1, ]iournrt'r a1i bli istrirrd all, fiir.rcrl<liga sirrrr, i11r,aI.

I\I.
A1,t lllltirrclra och l'ulLliorrila a,r:r'ct l'r'iin rL:u girnr la, r'iir'lilerr

lrltr,clt'r en'Lellr:rticl lliir trrbr:tarlrlusscn intc på långt niirr uppfir,l-
llrrdet a,r' cles-< uppgi I't bcträl lanrle letenskapcn. clcl, iil irrte ärrnu:
iiga. I r-erklighctcn iigcr. cleu Jtlotl; vacl som upptagits av r1r,ss

mirssor'. r'acL som slagit lot blnrrcl clern. Fiirsl nu I'ranitriicl:r I'rri-
g,il l orn vetenskapen-c och bildningsilstituten-q "popul:ir.iscr.irrg".

Ordet "popularisering" uttrr,tlic,r' enclast derr 1,r.ll a,v vr,1t,n-
sliltpcluas trtltleclautle. sorn lronlgr,oi-{in hal utallrltr,r'1 nreel lallrrr

3(;9
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på sina intressen. Metl cle moclärria proclul<tionsrrec1"len är dtrl

tili riytta for kapitalisterna att arbetalna är {örståncliga och till
en viss gracl intelligenta, men det vore oförclelaktigt om tle bt:-

sutte djupa och alh'arliga hunskapcr, t1' en såtlan htuskap shulle
utgöra en makt i lilasskarnpen. l)en "populära" utläggningcl
av \rarje vetenskap måste vara lättfattlig meu 1{lig: cleiL å1ergc.r'

resultaten, men röjer ei unc'ler-qöliningsmetoclerna. dcn lämnaI' irr-
gen stöcljepunkt fijr r,iclare forshningar och ger helier ingen iru-
puls härtill. Populariseringen måste vår'it introssant; cl:irf'cir

.qLänser c1en, liht briljanter j ett shr-ltföuster. medelst häpnacls-

räckande upplysningar. som t. cr. om stjärnolnas gigantislia
avståncl" om Saturnus'ringar:. IIars'kanalcr. o. s. 1'.; al11, rlelta
lämnas som {ärdiga fahta. Så rn1-cliet sr'årarc blir seclan övt'r'-

gången till ett veriiligt stuclium. I)en ingående skiltlriirgen ges

i motsats till populariseringen i ör.erilrivct torr och tung fornr.
skrives på ett olta tiil barbari gränsaurle fachspråir. som 1'tter-
ligare hompliccras gen'om en barlast ii1' ped.antiska bevis och

antiteser. I regel iir c1e så trö1,tanc1e och långtråhiga. ägel sa

föga clragningskraft. att till och mecl bourgeoisins barn i mel-
lanskolorna. i de högre och i 'faehsliolorna blir förtrogna, meil

clem endast mecl hjalp atr clcn ganska hårcla cliseiplin. sc,rn c1iir

råder. och betraktar clär[ör stuclierna sorn ett slags sliärselcl. I)c

hnagglar sig cloch igeuom. unrlcr r'lel alt åt massorna iåimnas "bilcl-
ningen" r'id c1e lägre skolorna och tlessutom en lätt och ofar'lig
"populariseting". sorn o{tast inte är något annat än en ban.rl.
inexaht och gror' "r.u1garisering".

tlncler sista årf ionclena har uppstått on liigle' ari av Ic'lctt-
sirapernas utbreclanclc. Den utarbetarles av iutelligenscns r1e-

nr.o]<ratiska ilel. i vars spcts clc {ramstegsviinliga r.etens}iapsmiin-
nen stäl1t sig. Dc strär,ar att till{iira follimassan verkligt le-
1.ande. upprätta, folkuniversitct och arlaDgetal' cllter clcssas riir-ir

avpassacle praktiska kurser; allt cfter sin uppgi{t omarbctar d('

ochså mecllen för vctensliapernas jnliiirntancle. Ilastslaget äi'.

a,tt redan nu är clet miijligt att iltan clen ringaste nackilel {iil
cljupet och exahtheien i en letenskap ar.horta och förenlila IlLr'-
sen föl vilhen rretenskap som helst: r.atrliget är clet til1 förclel
för cless hlarhet. Grutiluppgiftel här:vitl är att liira r-etenslia-
pens metod.er och deras använclancle så att eler-en sjäiv kan fort-
sätta stud"era och praktisht utnl'ttja sitt studiurn. De,t förståir-
ker och fördjupal intlesset fijr r-etauclet. det når massorna sorrr
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ett verhligt vetande och ej i form ar- 1*,iga ,,mecldelanden,,. 
De1,är vetenskapens demokratisering.

,\r def rlel{a. som ar nOdvanrligt Iör.ar.l-rniarklasserr.j Utautvivel 
- men ilet är ej på långt ,.ar tilirackiigt. Tag t. ex. denriämncla boken Den praktiska matematiken ar,, John Fearrr. D"',är huvuclsakligen utarbetad för arbetar..--"r.urr;k.r-;;" c; ;l<ort och e'kel form metoder {tir matematisha berikrrirrgu, o"t,analyser jämte cleras praktiska br'rr. lren clessa metoder gc,"åt clen självstuderancre i egenskap ar. enskircr indivicr som cttarbetsmedel rör ha's persolriga arbete. hans personliEa franr-gå'g' De 1ärda demokratcrna fcirstår sakeir sjärvu ,a-o"r, to"lära aadra blott i clenna anda. virket medvetande r,äcker crerdarvicl hos arbetaren, dlet personliga elrer det sociala, klassmed-

'etanclet? l'örstärker de ilarmed arbetarens rränsla av att tilr-lröra ett heit, clen arbetande massalr, eller skiljer de förvärvacrek''skaperna honom tvärtom från de andra i a.t a" höjer honornpå en hi;gre nir'å? S;inbarlige' är i de flesta fall ku'skapsfor_
värvanclet en orsak till avfarl. \ri rrar sctt. a,tt tlen moderrra vc-te'shape' äger förmågan att fcirborgerriga energiska i'crivider.s.m ,stiger 

'pp tiil vetc'skaper,.. lr,;1,1.r. _l-r.örvärvanclcl av fii',
ar'betaren erforclerrig' facirkunskap ha, visserligen cn svagare
'erkan i den'a riktning, men .,err.an trrvai.står clock; s'agare blir
clen ilärför att vetenskapens demokratisering omfattar lttt;a-t
större kretsar, vilka den clock inte släpper fram till 

'etenska_peris höjder

vetenskapens demokratisering är ej nog för arbetarklasse,.
Den höjer visserligen kulturen f,;, c1e.s e'sk'da medremmar r'enej för massan; den ger vetensirapen som ett kampmeclel åt denenskilde. om också, åt många cnskilda. men inte som kampmedr,l
ir t klassen.

Vacl är alltså nödvändigt? Låt oss ännu eD gång betrakta
arten och ):etydelse' av utbreclanclet av ,oar*ismeos eto'omiska
och historiska teori, cl. v. s. av clen reclan från proletärisk syn-punkt omänclradle vetenskapen. blancl massor"na. proletären upp-tar den mecl själ och hjärta; me' är clen honom ett medel frirpersonlig framgång? Ser han däri ett medel att höja sig överarbetarklassen? Om det biir fallet mecl enstaku aågiriiu, ,aförblir cletta ett unclantag, tJ, clen proletära, ...t"rr*f.u-p.rr1- *.ning är en helt annan.

Dess metocl är lilassmetoden. Den består i att se mänsklig_
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ireten fråri proletärens' slrnpurri<t. d. v. s. stödd på hir,ns liollck-
liva arbetes erfarenhet. Dess tillämpning är också en hlass-till-
tiimpning; den består i arbctarhlassens samrranslutning. i upp-

bygganclet av d.ess orgalisation. i gemensamhctsa'rbetet och clt n

l<ollektiva l<ampen {ör cless icleai. En såilan vetenskap är ingcn
makt för personen utan fi'r rlet hela; den spränger ilte prolcta-
riatet, avskiljancle cle invigcla lrån cle oinvigcla. utan clrir bincler

rnassorna s&mmar].

\rcteuskapeus uti-rlt'dancl: lilautl massorll& r'elka,L i cletta lrlll
inte som clemokratisering utan som socialiseriug. lt'ragau: Hur
sha proletariatet erövra vctenskapcn? har fliirt oss till clen reclitn

berörcla uppgiften och är fiirbunclcn med frågan om r,ctcn-*kapetrs

lörvandlirrg. Och rrrr vel vi.:r11 r.j blol1 hislorierr. o,'h,letr lt,'-
htiska ekonomin är i stårid lill clenna omånclring. utan varjc rc-
l;enskap. Iln vetenskap, sorn rlrives frårr arbetarklasseus stårrc1-

punkt är miinsklighetens samlacle arbctserfarenhet. ett neilcl I'iir:

iirbetets organisering, ett merlel l'ör organisering av clen sociala,

kampen och uppbygganctet 
- 

inte en makt för personen utan lliir
clct hela.

Villkor 1'ör eu vetenshaps ut.breilanile är visst iutc bara tir,-

hclhcten oclr begriplighaierr i rllss å1r'rgivatrdr' ulalr i lliimstrr
rummct.intresset hos massorna. Så längc t. ex. a,strorlomin rtller
dcn högre rnatcmatiken av clem. nr-rses {ijr rrågot I'int. s()rr s}'sslo-
liisa människor unclerhåller sig med, så länge forblir tinskan al;t
stuilera dessa vetenskaper ett -sällsynt unclantagsfall fiir jnclivi-

rler från clen stora, massan. )iär man kommer clärhän, a,tt man

t-'rfar att vid ingåencle, arbetsa,mt sturlium clessa vci,cnshaper g,,r'

clcn enskilcle framgång och utsikter till en god karliär, rvcliel c1c

iilelystnn och bcgår'adc lram. Ifen hur myt'kc1 livligrrrr'är ".i
r-'tt intresse, hur mycket nårmare och mer befrry1fl6,ql blir f iir
vrlrje arbetart-'. varje människa ur massan. en vetcnskap, om vil-
kcn han vet och känner, att clcn leder o.oh reglerar hans clelta-
gande i samhällsarbetetl

Itrndast en vetenskapens socialisering knn låta. clcn på all-
var slå rot blancl arbetarrnassorna, endast clen kan ge prolela-
riatet möjlighet att crövra vetenskapen- Oeh erijvracl måste clcn

bli i sitt fulla, omfång, i hela vidden av sina ,lörgreningar. T).
alla vetenskaper har clel i värlclsprocluktioncns orgatliseriug och

clct åligger a,rbetarklassen at1; r,ctenskapligt ordna, hela viirlcls-
proc'lukl,iorrcrr.
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Sin uppgi{t att erövra vctenskapen. cl. v. s. äuclra om clen åt
sig och göra massorna förtrogna necl clen. rnåstc proletaliatet ut-
f iira, gcnom sin vetenshapiigt-prop:igandistiska, klassorganisation

- 
a.r'betaruniversitctet. Ursprungligcrr bety'clde inte orclet "uni-

vcrsitet" r'acl clet nu ger uttr;rck åt. utan helheteu, sJrsternct av
dc med varanclra llörbundna läroansl.alterna och vetenskapliga in-
stitutionerna.. På sa,mma sätt tala,r vi t,m arLretarunivr.rsitet.

I)etta måste bilcln ett system ar- uppl)'sancle hultur-institu-
tioner, orienterade krirrg en medelpunht. som frjr:enar och ordnar:
de vetenskapliga kra,l'terna liksom clet sker viil c1e rruvarandc
r.rrriversiteten och al<aclemierna. Som {örstaclicr till rhrrua medel-
punkt rnåste allmänt vetenskapliga hurscr tjäna, mecl högre och
lägre untlervisningsplaner. Allmånt vetenskapliga,. mer ej en-
iig1, de nuticla statsskolornas gängse program utan enligt så vitt-
gircncle och uttömrnanile program. som clot iir nöclväncligt och
nr)iligt {iir utarbctancle t av r:tt målrncclvetet arltetar-kollektir'.
Mt,d valje stuilium a,r' r.len alhnänla, r'etr:nslrapliga lilrrscl måsl;c
r,u racl specialkurser mecl speciella praktisha nåI. som t. ex. ar-
lrr-'1 arröreLse. politisk agitation. clir,ersc tel<rriska {'acl<hurser o.

s v.. {örbinclas. Enheten åt cletta s1'stems program gcr ile upp-
gi1'ter. -*orn sha l,ijsas; i sjålr'a verlret sliapa,s cnhetcn i arbetct
,,r'11 spg;1 rrisai ionerrs ul vr.ckling.

l\{en enhcten kan och får ej på {tiriralcl påtvilgas sina delar,
t1' man må,ste söka och undersöha llitr a,tt l'inrra det bästa.

Årbetar-universitetet måstc oviilhorligen mots.n'ala clen pro-
It'tiira organisationens allmålina art och aucla,. d. v. s. vara, grlrn-
clal, på hamratligt samarbetc meilan 1äraro och lärjungar. Så
är det irrte nu. t1' nu är' en lärare eller 1,rroI'essor eu oantastlig
aulitoritci;. Även i arbetarmiljön {itn,anska-q lätt clr:t kamratliga
l'ör'hållanrlc't. lär clet inträder en större olikhet beträllfaucle kun-
shapt-rr och cr{nrenheter: clå uppstirr lätt en andiig unrl*rkastelse-
antla. r:n blinil tro, som ställer sig hindrancle i vägen llör kritik
och skaparhra{t. Hela clen uppll-saude proletärii organisationcn
nrriste \rara el) skola {ör proletära relatiouer. där inte clen nöd-
viiniliga lechiingcn från den erfarne,s sicla unclertrycker 1ärjun-
galnas ancliiga självständighel, och ledet untingen till ertl, uppen-
brr.rt eller eti beslc;jat slaveri.

Ifecl såclana, villlior blir det s.jäh,hla,rt. att det gomerlsamma
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arbetet hommer att genomsyras av clen koilektiva arbetsandan,

som äl arbetarklassens centralpunkt, och föränclringen av veteu-

skapen, cless begrepp och metoder kommer att utföras ej blott
av framstegsvä"niiga teoretikers personliga ansträngningar, utan

på vida bredare basis genom clen allmånna, sig själv organise-

rande aktiviteten. av alla cleltaganele, varvid man inte han ur-

skilja d.en enes eller clen anclres särskilda insats. Och just där-

for att omänclringens t äsen ligger i klasstånclpunkten, i en n;r''

logik, som på nlrtt behancllar c1e gamla erfarenheterna, är c-:lt-:1'

mycket möjligt, att lärjungen ofta vicl den allmänna cliskussit'-

nen av vetenskapliga frågor eller en vetenskaplig teori kan ge cn

riktig och nyttig hänvisning, vilken hans lärare inte kan åstacl-

homma endast därfor att läraren äger intellektuella tankevanor.

Ur ilet kollektiva livet vicl ett arbetaruniversitet uppstår ar-

betar-encyklopedin genom utarbetandet av de bästa lärometodcr

och utbildand.et av tlessa metoder till ett system. I clen mest

fulläntlade form och kortast möjliga avfattning kommer denna'

encyklopedi att innehåI1a kärnan av det för arbetaren behöviiga
vctanclet med vars tillhjälp han klart inser sin roll och plats i
naturen och samhället och medvetet och oförvillat kan gå sirt

väg fram. Det feoilala samhället skapade sin på religioncn
grundade encyklopedi, borgarclömet hade före clen stora franska

revolutionen grunclat en värl'dslig encyklopedi. Proletariatet, ileu

klass, som har titl uppgift att gestalta livet efter ett vicla större
mått, kan ej heller undvara en egen encyklopedi. Den kommcl
att tjäna som det mäktigaste meclel tili andlig självorganisation.
tjäna som elet mäktigaste vapnet i dess kamp och hjä1pa proltr-

tariatet att utföra sin r'ärl,dl,suppgift - 
clet sociahstiska iclealr:1,s

lörverkligancle.
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(i. Sirrou jc's.

6. SINOWIEW: Zwölt Tage in Deulschland.
l)å det tyska oalhä[gign partiet i fjol i oktolrcr stotl irr lör sirL i-icles-

tirnrna, - paltilioilgresserr 1t'ere i llalle, d;1 nvgörlnclet om |irr{iots
stäl11i1g tiil rlen Tredie lnterual,ioual,err och r'ärlcisrevolutirittett sktrlle

slir_r - öv.el.askacles r'ärlilcn plötsligl; ar- cl,t m.eddelanclc orl rrtt licl ,clcttn.

r.i1i1.ign b,esinl, si<ul1e lar':r när'r,araude III luternrrf iortalels cxeklttivliotrt-
rrritt.6s orclförancle Gr,igott *tno,r'jew ooh d,en hände ryske rnensievikle-

rlrrleu Iiartol-. J)eu lysktr regeringeu haile be1.iljat S. pitss. t--rrclligcn cfter

sta'-k pirtryckning ir:ån tle oar']rängigas högra Jlygels siila.
llet iir clenuu. sil r,es:r tiII och visteise i Tvsklantl iSinosjerv sliiltlrrrr

i liireliggandc bok "Zlr-,ö1f Tage iil l)eulschlancl" (l'oh' tlilgal i 'I)'sk-
111ci): Dii, Jr9ko1 iir- iltlessant. .ia. relt 5. Iiolitiskt .spä11antle oclr

clijrtill behantllal err liliitragelse at ntornortlentlig betvdeise. tortlo'e-t,1,

kort r,eicra1, av cle,ss jnDehå11 icke saknrr si1.t intresse föt Zjtumerrrrirlcls

I ii sa r,c.

Sino$,je$- börjar mecl cn sliildring rt\: rcsan till 'I-ysklautl l3'iten

rlr,ellan Rer-al ocl Stettin val fy1lcl .av spioner från så skiltlii tritktel och

iålcler i r'ärlcleu.;rt1, rle myeket r.ä1 sonr Sinor-jdl- skämtande utmiirker
lirrrl.dc,bilrla eit',Spionellas Intcrnational"! R,yssarna. \'nI'samllanlagt
,ittir Persol'er. sltionernit nlinst 401 L.]'ckligt och r'äl arLlärltle etnellertid

S. och hans l<amrirtel till Sicttin, ilår ile rnottogs ay rlet Konrnuuistisktt
paltiets oclr u. s. Il. D:s r'änsterflygels utskickacle. sorn led-qagn6[s rlcrt

rlliekt tilMallc. oneclelbart bijrjarl'e konfcrenselnil med "\-iinsterr" om

hLrI iirlitik,eu skulie läggrs r}lot högcrrilit1}inge[. son tlet giillde it1; l)r'iissrt,

i
L
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1i1l priucipiellrr bel<iillclser'. I)är'eftel iil4rlatlas hort.qlesserl oth li 1åter

Sirros-jcu' sjä1r- sliililra tle .f ijr,sta inllvt:hctt:
",\1ltsa. vi ii r lLr pa slagfäll ct. Kortgr,essr.rletl ilr' deh(l i 1\'il hiilf-

ter'. sir sktrr'1r1 otlr kLnlt -sour hirde unl kiuvit tLerr rnetl crL krtir'. T ,suletr

sitler' t v ii Irrltic-:r'. L'ör'lrrillrrrrrlel rucllail r'äit-ctcr ocrh hiiger' ltitdt' r-etlilt
i rlc ltirt'gåcud(' ö\',0r1äggttittgalrta l illspetsrrt-s till 11e1: yttelsta : pir s.iälvtr

korrglr.sstrr. [inns ilt't uu blott tr-å ofijrsoriligrt fientlcgml,rper. Pii lli
ltul,err 1r'ii or.tl{tiritntlc irlbetalctr IJrass, r'åi.lstcllrs rlcpresettti.tttl. ot lr

sottr lrögelrrs .i:rgerr lrrrrirrr iin... Ilittniiilll. sarrrl]tc hcrr Ditttrlrnlt. soltl

rulrptr'ä,11; slrn srtLutsig bnktnllrit:,,v $6r'jel-ll-r-sslirlld.

\-i siltl |r'erh'itl Ad.olll ll.offur.anir och arrdlir viiusteltrs letlitr,c. IItrr
lilar ,stiir ickt ilen Liltt {ör oss sorll t1e bägge flygkirna.s I)ersoltsan}lilalr-
siitiriing ulgilr'. .l)et iir plct is tIertsrrulllil sonl vi för ]0 år' sctlart o(:h ä\'erI

tidigiu'e siig \-i(l \-åril liolrllolensel till,samnlatts netl nerrsjer-ikertrit' Pi\

crrir sirllr ()u il t'l){'l rr l e .p rr l.r l i l<. på rlel ;rridra ,el för'irlosstuiile :rttitilt i-
1,trt ;r r' 'int cll el<1.tell tr' l)er,sol,er'-:'

Sinorr'.i'cs- gel clär'eftcr cn e\l)osc tjt't'r tle lcrlanilc figttrertt:t itr, 'trr
ilc onr-lriingigrrs högerflygc1. ,etr srtah.llniilrriug på f.vrlio ilettrtio lader ;r v

rle ulcltt tranrtriitlarrrle trv tlcru. l{rrr lriirial merl l)issniirr)rt. ord['ör'it11{lert i
rtrct, t.r-sl<a trelallrrJ:ertrttcIiirdrrrurlt'1 - tlett 1r'ska lack{ör'errirtgsbl''r'åkratins
lrppgåolrdrr sljiilua ot,h stola hopp. "I),t',hijgerso(,ialisti,shl tacklör'etritrg,*-
It clalrrrr ii l tieu ]rolg,erligrr 1r,,utr;rler-r'lutir,rr,.rLs ]nryutlstöcl i 'l'vsklarr'ti. I )e1.

's{rr lllilll rrtt 1r'tlligrtlc ritl förr. f)t'h cll itr- tlessi:rs friimsta lcdlrer iir 'l'}iss-
nialnr. llttu iir ingen sl.ol tirla.r'e. uttn. liksortr alla loitlilioriirer. ertt 'ltatttl-

I ingcrrrs rnir' f ijr at1 alviirxlrr J,assallt's u1tr'1:1:[. Pir liotrgress,t'tt hatle ltirtr
ot'garriserirl olr grul)[) il\- (1o {)fölsonligls1e. sorII lealat.n lrårt lör.sta sturrti
villt' spr'ä.ugir liorrgles-scr ()(.lr icl(e l illiitrr lågorr prirrcipiell clisk:u.ssiorr.
(:ilulrpen l)issrunurr triliirrtlt' r.;rlj,e 4rirtlc l)ilssirlde {)cll o[)as.silllck' til]{iille
ti11 all liila ot1 oerhöt'l r,\-äsel). sliralm rttetl slullrltrtl. r-ttösil de vär'stit
tilitliglrt'lcl trtrtt viiustent t'tt. 'l-)issrnarrtt hlr någo1, ;tr- Noslic' sild{' oll

l.urtrrirl . solrr I)erlsorligeu kiiuncr ]iotrOnt r'å1,

\äs1l lodarLtle fig^ur Pä höger:si'tl:rrr iil I)ittrnattl. tlt'tt 11-pisker lt'-
Ir't'sctttitlttt'tt föt itrllclitritlistrlklatilrs ktrtttrrrer-olutioniilit l<4s1. "llittl lrirr
ol lån.g' r-iig lraliolr sig. I)ij ]rtrl liu \rnore. r'iiknri<.te-q htrn till r-iilslertt.
J;rs elilrirl mig llirr lrirltiliorrgle'ssel i Jt'rrtt l910 hur'llostt l,ttx,ertt1.:rrLlg

pt't'scrrlelittle lrorrorrt tiiil irrig sortr ,err irr- siurt Jär'jrrrrg:rr'. lletlrtrr rl,t ltitflc
.l )il tnrrrrru clicllr-'r'titl Iiilr:itt1 sin lii rriritutir biicle err o(:lr 1\'it gålgerr. ]lctr
Lrrrr s1 r'iilailo tlr.rcli iirligl r:l'tcr ir11 spt'lrr lrrdilial. Sri lilng,t'tlen gatrtlit

sot'illrlcurolrrltin \.iu'clig ot'lr strlli alltetatlo I)illlrittr-u llitisl i,lt'ss letl
i tiillrrilrqruiirg r11 gcrtorti flit otlr ilriglighel l'örtiiiria ert plals i ptrrl iot.

Yili l<rigsLrtbro1,1e1 riist;rtle h;ru l.jiirrslr-illigt 1'ör'1<r'igsliredilcrr otlt gir:l<

iir-cr lri'r r'le otrr.lrärgigas sida fiirsl rlii. riet l,rlcr- lilnr1 a1,i. rton gitntlit,sociitl-
11c'rrroll'iriiu I,rijt'jatlc lör'lolii siuir vitlrrtiirr. Iiöi,c' r'ot.oltrliottett liltsl,r,ltlcs

Ililltnarrn i fiiugclso - pir tlou 1irlen ficli rle oskvldigtr litll trtcd rlc sk.r'lrli-
gir, IIarus lropLrliu'i1c1 l.rlnud at'betarma,ssonut stcg 11är'igetrottt. .l)ii lcr-o-
luliorli.lr liorn gick l)iltrnarLl soru e-rr av de förstir'sociitlistt'r'u;r'itr i rlorr

't'evolutiorriila'r'egerirLgcn otlr liimrril{1c,sortr or;tt rlo sistrt ttt'lt rulrt'liet
ogiirtlil sitr grultlrlil.i. L\Lr,"kvtr. 1rå I(oilrrtrtnislisliu Intt'rtrittiLut.ltlerrs II'
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lir-ru,gress. r-lr I)ittttritrru stt oiurgeniitrl iilskr-är'd rn{rt {}ss allrr. lrtt det 1ör
lritus eg,on sl<ull r-ar reut pinsårllt. Så läuge hau trocltl.c. at1 I'i ej skullr:
slå1h uågrtr,l<r'nv j'ör'att lrtru o(rh hälrs vtinlcr skul1e slippn ir i TII ITL-

lrrrra.tiouuletr. r'rl han iilskligt sö1." Silor-jer. skildirrrllärefler r"irlurc
I)itttuarrrrs lögttlålt1.åg rnol ll)rssland ctler hemlrorrtsten otrlr ör.ergiir sed;rrr
lill rrll gr.( r'is[rierrs krrr':rktär'islik i löl.irrn,[c Jr,'g sir rrralirrrdI r,rrl.ul;r{:

"(lrispierr iir I'tt r prolctari;rtcts iliktatur - i ord. \{err lrtur lörstiir'
dcl i... I!r'liurt,erprogriintrnets :rnda. Clispic'u är'iör soyjetsl'sternet,
ttteu h:ur förstirr rtret i Kautshys och llillferdings åur(Ll. Crispierr iir'plirrti-
picllt'fiir viilctet. rnerr not diktutulerr. Clispien hr'l.rlirrcil'iellt' tör r'leu

lrlolctiilisli;r rliktal urrer.n. llcu mot bor.grrllirig ot'h uliplrir'. ( llispit--n til
tlct;rdekvatrr uttrvtket lör'lrelrr tlet'sot-itildernokrritiskr'Ililislt'r- or'h bor-
g;t l'rliitttr'l i vit t ir 'l;t gir r.

(-llispicrr är platsturr ot,h gotlrroclig sil 1änge irirrr rör' sig pii ctt diitt,
sl<olrtsl;isk1: ornriiclt'. så 1älge det giillel ldl, till{reil,sställa rrhör'lnriil rDr,ri

trr orrlcntlig portion rer.erlutionärn fra'qer. L'rispierr li;rl r-trrrr håtlt
1'riir:li or:h feg rlir ha.rr g,irr till eu alivarlig liatnlr. J)å kongressen lrn r.i
ir'l<t' sctt tleri frolnlnudr,' (Jri,spicn. lltan i ,stå11e1 d,c l Crisiriel. sorn söl<er'
atl lilnrura sig'.lasl r.itl.rnaktel rned tällder och lilor or} son iche tr-o-
.kar;tlt itcgag-tLa -qig;tr- \'itl'.ie g'elrrenltt.t. solr hatr tvt'l<er sig st':hiiilp:r
lrr)n"tn lill rrrllil.

(lrislrierr lillhör'tLru sort rniinniskrrr orrr r-ilkit ruirn l<itrL sägl. rrtl
iir, slir'[i1 sir 1ir.ng1 u1 irii det slultantle pliilet. ltt dt'ic4<t, liuurra. ltotntrra
(liu1)nle. lckt' lör lo skull sade en llb€tårde1eg,el'ård urldel huugt'essett:
{irislrien shiljel sig Iriirr "Srheidentrlrr endrisl riärigelont. rrtl Sr'1rr:itlernarLu

iir' l.rlortd ooh (}ispien rrrörkblond."
Näshr rrrnr sorn liontmer upp i skottliniorr är't1en gilnlc lovolutio-

ruår'en L]c,ols l,ee[e,bour. irlealist il\. ]rerasle yirtt.e]r. rlerr fatratisk arti-
liomur,rnrist l)ir grlul(l lr-sin ställrriug iill terlour. llan får'[öliall]e lxrlc-
trt isli:r -töt :

"\ii hr redal lörut ,strgt. :rt1 Disstntrttu är ctt mitrdle Noslic'. {)rrr

Irirn ot'Iisii ichc låtit skjuta rerl rrirulratals albetrre. sir berol elet1a bloll
1rii. rt1, lnr itkc hrLI'L lågot ti11fåillc tltlrtill. Jlntr rrjtlel letlrrr i för:väg
;rr-de1 ijgorrblick tl,ir lran i ergerrslirrp l\- 1r)iris1 el karr 1å11 skjulrt ltd
'l<ortrrtrnnistkirrral.i,cruir'i 1lop1al.s. f'lcrr I)isstultur or'lt ltotnparri iir rtll-
rlclos 1'öt. slugrr ltt tirsrl trnsvrttrrl för rlel senlelIN .strlitrr lti ,sig. I )it
liuulu'l't'r oll llrilrr siitliru --orn l,erlebour'tle-nL liii lill ltirss. [,edeJtortt'hitr
i'iulla sc'tlrrrr r'\'skn 1e\.ohlion'ens börjal egel.einrri.qt :flunhär'ttat i orr siili

- iIråga onr lelroln. T)ussiritals gårrgt-.r har'iran lörk]arrrt. all rletr sour

r:r'kiilrrel tleu rötlrr.ttrroll ä.r'etr retrktionär. Ciclorrt srricl(er- r-rch tärulatr-
11e;rr- r'ökclse Iral tlc o;rr.hä,qgigas högelglupp slilltat er itltttoslär ortt

l<ring l,edebolrr. s{)rrr k.onimer honorl att 11är nästnr liäntrir sig so[r.(]rr
plo{e1. C)r'isltiel otlr llittnarur ilarustiilla detta sii. sorn orl [,ecleborir'

sl<nllc lrir lvckirls såigr c1t egel . lrytt. uästirl gcnialt ortl i 1en'or'[r'iigirtt.
vill<ct lörtiiin:rr l1t ;bli jåg och t,r'angeliu:Ln för arbetrrlrra i hela r-ärldcl."

-irrnn c'l ra(l t)rper n r högerglupperls ledarlilungu lttsselul lt'\'\'.
rner rlc iil nrcsl irutlrirkl:-rssfigruer': I'tsie lietz. ",qlurttttter'1itrLtett". soln

nlrlrfattlrr' \:itt.i(' iulltiir'lirrirrg tnrt pirt'tis1t'relser s()t)t {rrl pt'rsortlig fiiloliirrrlr-
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rrrrrg: "partistylelscu betraktrlr horr som sin prirratir egerxlom, urrg,elär
so,n sitt sp,egelskåp eller .sin garnla sjal"; Kilrt llosenfekl. ,rlen vål;ne-
nirnde advokaten; Moses, tlen genial.c uppfinnarcu ar. förl,qelstr,ejken; Theo,
dol J,i'obknecht, var.s entla goda, är h,ans namn. m. fl.

sin,owj'err ör'ergår efter cle'rrir inl'ednirrg och pres.errtatiou till crr ut-
1örlig reclogörel'se 1ör partiko.grcssens förlopp, sliilclrar tlebattens gång.
retlogör för ,sina och motstår:ldarnas anföranclen. lletfa är clock i ,siua
Iiur.uild.rag rerlan genom pr'ess,ens r.eferat b'ekant är'cn för svensk lruhlii<.
sär-qkilt intlesse förl,jänrrr en-rellerticl ett plr lrunkter. r'icl r.iika vi 11är{ör
rJr ii.i1 .p{{ ögon bli'.k.

l)en,ena ar. clc:ssa iil clet så1t pii vilket högerflygeLi r,cirg.eradc tirr,
I(rrtt'skys icleer ar. Sinor-jcr. lagelfors .en skarp kritik.

J{cla clerr tcorctisl<a vishet, rrarmed l)ittmtrnn, crispien och }Iilfer-
rlirrg uppträdde i ITalle iir ju fakti-qkt hä,mta,cl ur Kautskys skrif1,er.. Blancl
llilferdings. r)ittmarrns. orispieris m. {1. .så l<a1lad,e itlöer Iinnes iclie rröi-
lighet att fä fatt på, r'insl'a t:r'ke, som icke återfirrnes hos Kirutskl-. I
iclcellt ar-'seend,e är'o de a 1 I tr Kaut.skys gälclerrår,er. tr{en betecknand,e är.
rtl. ställda inlör t'rrbetardelegaterna pfi, liorigr.ess,en i llal1e, r,rigarle ilgeri
riv ilessa feglingar' f illstå sin ,sarnhöri.ghet m'ec1 I{autsky, rrå al1.a sinor-
je*',s fr'ågor ol huru de ställcle sig till Kautsky sr.*racle rle icke yar.c sis
jtr eller nej. Några högermän, som ick,e voro riidd.a. läto r-isserliger:L hörrr
na.gra tillrop såsom. att Kautsky icke anginge dcm. att Kautsky ick.e haele
n;rqoL inil)'trrr,lo l)ir lrNrl.icls politili. ". s. \.' llel1 ,1p "rrrqvrrisir" siii Ivir
1c-go hårclnacliat eller för'sökte sLi bor.t ,srrkcrr m,ed ,skänr1. Ett skal:rligare
l'örhållande till sin egen lärare ,och teoretiske stamfacler. 1åter sig svrir
ligen tänkas. P,rinciplösheten hos dessr p,ersoner känuer inga griinser..

\-id lioirgrossons börjrn j \loskr rr. tli Lrilirnilnn o(.lr crispicrr rirrrru
1r'odcle, att viilkore- {ör uppta.gande icke skulle b i så .strän,ga ocih ävcu
de kunile slinka in, svuro både crispien och sär,skilt Dittmann ,sig lir.ia
1rån Kautsky under p,rivatsamtal oc.h lät på ett "fin1,,,sätt ryssirrna fiir-
-ctå. att om dc r.ore villiga att 1,råf{a ö\'erensk,ornmelse mcd clern ,så r,,re
do ber'edcla trtt utesluta Kautshy ul partiet. ,{l1a cl,essa personer iir.r_i så
plinciplösa. att var och en av dem är får.dig. att i gir-la ögotblick för-
i'..Lla veur son helst. ,blott ltre dårmed l<unna. rädd. ,sin cgcn ställning,,. sä-
r:'c'r Sinc-rl-iel'.

Ih r'uarr punkl, 1rå kongr,essen ,sorn nrotsågs r'cd ett r.isst intressc
r-lr den r')'sk,e nensjelikleclaren Ma.rtol:s rppträdiurrle. T{ari hnil,e rckvi-
rerats dit a.r' crispien och Dittmann för att hjiilpa dcm J arrgreppcn mot
I I I Internati.onal'en oc]r urot X,].s,s1rrld.

Sino$rje$r skriver. därom följtrnde:

"Av Jfartorr-s uppträdanrle hatle jag helt lirturligt icke r,åntirt lrig
lågot gott. Jag kunctre tänha mig. atl; harr icke kommit till Hall,e för:
rrtl; und'erstörlja sor-jetmakt'en och llr Internationalen, utan för a;tt .augrilrl
dem, lI'en att han skull,e begå såclana .gemenheter, d,et hacl,e yi tlock ickc:
IiirestäIlt oss. rfartov har icke rb]ott skildrat 'grvnheterna, irv bolsjevi-
J<erna., utbrett sig ör'er förföljelserrra rn,ot den stackars 1'.schenrol-. och
lrtgt npp iriia sagor our c1e mirrter. snrn m,ensjevikern:r måste trila. Dei,ta
allt' liulde man fördrtrga. trilen \Ia.rtorr hlr r-arit g'clllen Dog. atl. iriur rlcrr
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tctw. överträffande ,sig själr.. bl,ev allt skamlösare.,,
l,Iartor,r. spelade i ,sjäh,a r.erl<et ut ,sil roll som

sjevikledar.e på llailekongress,ct]. I:[an har setlan dess,
htili'it sig i Väst,europa. icke pir, lågot sätt frarntrått
leda,ncle stälining.

379

'rternationelia, trit'rnen i Halre f örsvarr creu poiska bourg,eoisi-
'on,s anf al I mot gr6lrjg:tirysslanil och i en på, sin ti,cl synlig intervji i,Frei-
hcit' ankltrgtr sovjetrysslarrd gerro'r att hänl'isa r,loyd Geor,ge och Nlillera.tltiii' att 'clen rLellan Råds.regerin,g.en ooh polen i Riga slutna fr,eclen fr,i..
sovjetrysslands,sicl. r'or,e blott e'krigslist, etl, tillliäliigt'ape'stillc-
st,tind, som årter sl<ulle blyta.s på vårsiclan.

Vitlare gjotde Martor-,cle högctoavhärr,giga upprliirk.sirmrna på. och rLt,
br'etlde sig i hemlighetsfulla a'tyrlni'gar om, att uppståendet a' ile,s--tr
buff,ertstater mellan Ryssland och Japan för'isso 

'or.e 'tt tillsr<ri'a ar.-
göran'den bakom kulisserna. o. s, \-.

R,enegatdöm,c. affällingsskap, giftig, lr;ltf)rlirl .rrl_lrrgun rlot tlerr r,yska
1t'oIetärr.evolutionen. siidant var.JIartor.v-s tal. Fral Iler.a .ncutr.irla.pcr-
-qoner, r'ilka hittilts skäukt l{artoli- sin akt'ing ,oc}r vilkas neni'g rzar.i1,,
;rtt vi clömt denn'c man för hårt, firr man nu hör'a rlcu ri,siliten: yi ira v;in-
1,rt a.1lt rnöjligt av X{art,ow. men icke cLemra slags gemerrhet.

En del a' högerfraktionen larur rfarto*'s tal an.stötligt. Longr.rct
håiniic sig örpliktad, att frå'tiriar,stoien protestera nrot angreppen 1r,r,sovjetrl'ssland. NIen lJissmarrnigruppcl] .och alla högerletlar,e syrres r-i,tvarje pogromangreptr) trl' l{artorv.förgtis av sållhel. lfo strå1nde dir :\ilrrr-

internationell mc-.n-

trots att han uppe-
eller intagit någorr

Kong.e'ssen fick ju clet förropp, som hacle för.utsetts: partiet spräirg-
des, kornmu'isterna behöIr mnjor-itct,en på ko'grcsserr. rntressant är. a,ttmiirka r],en skiftning båd'e i rrres,sen,s och myncligh,etcrrrzrs 

'ppträdantler.is-å-vis Sinol-jel. och hans rliska kaurrater sorn ägel rum så f,ort hö,
g€rgr'rppen 'dragit sig tillbaka ocrr birclat cget parti: Borgarpressor-i
lietsar hänsyn,slöst rnot hurrom o,.h niprcligh,eterna ,börja hli oförskåi,rntla,
in{inn:r. sig på hans rurn. förbjucla honom taltr etc. D,en skyddancle han_
d'e' - c[. r-. 's. de arr rnyrdigrreterna b.skycldatl. rrö.geroa'hängiga - lrrrr
{iirsvunnit och fältet år fritt för kom nunistjakt.

si'ovjevs bok år skri'e. i e' självmedvete' åndil. soln tilr en bör-ja' stöter 'en lite jiör pannan. 
'r,en 

ctren ger er' god i'blick i Komlrurri"s-
tiska Internatio.ale' om .tre tyska partier,as ställning 

'i,il tiden ör års-skiftet 1920-1921. Den förtjän:rr att räsas ar- aila. som år miiktiga spr.åke,t.

0. (+_d.

6. rscHrrscrrDRrN: skissen aus der Geschichre der lugend-rn-lernalionale.
Det torde .'a'a en rätt så ela,ståerrle iörete,eis.' att en. *trike.miuis-

1er htrr tici och i'tres'se att,sr<ri'a böcker om och för ungtlomen, ocrr ännu
tn(,r': lör Lleu revolutiorLiim uug(lornelr. R;.ssllrrds ulrikeskornmissat.ic.
r-r\r aldrig lrilirnde l<arnrat 1'sc;hitscheri'har em,ellcrticl - irur otr,oligt
def iin iåter för alln clem. sorn 

'ct hur myck,et den rnir'',err lrar att göra

-*
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i sitt ilagiiga an.b,etel - på lediga stuntler ,skrivit 'en bok ",Skisser ur Ung-
rlomsinternationalens historia".

Han 'säg,el själv i föror'd,et att ne'd,skrirrand€t h:lr ,skett ur rninnet,
rnaterial har hau, tiilföljd av Rysslands isolering, ej haft tiligång till.
Och tr,ots cl,etta är det vbrkligerr 'ett ,aril:,ete av alld,el'e.s ,ovanigt intrssse
hair ger oss i händer. Ätminstole för d,en som skriver detta. ooh jag ;ir' ,
äridå inte ai,ldel'e.s olrckant mrecl Ung'ilons-Inteniationalens historia. bjuder
T:s arbele många nya lakla oclr l;.r s;"npunkter. T)et utgör. I'ör atl sarn-
tnanfatta innehållet. en brett Jag'rl, rl'eh'i.s per,sonligt llärgacl fram,stållnirrg
nr ungdomsrör'elsetls utr.eckling i olika läncler, börjande nr'ed 18?B frr-q

lär'lingsgrupper ,och rstråck.anrle ,sig än'cla lllam till vårlclskrigets ,<.rc*r rcrnol.u- 
:i_

1.i,,ner-nås ung,clorn.' Jag förmodåx, att Ungdomsförbundet ej dröjer metl rlt ]åtl för-
svenska ,tletta arbetd och ilå 'så sl<ett jår jae hansl<e återkomn;a.

o- G-il.

$
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f,aheierna vanfrivs.
Det iir iute loligt a1.1. cttcr 1ullgjortl lalir:jtjä1s1. ]rli sprrlliatl iit. sirlrrl

irr- siu helrc. rn.en rlert iir Iakejerts ötle. li'arrting llirr lr\"ligerr i,\larrtls-
lråg-at erf:rli1,. hrrr llv(1k€'t kirlrittlisrtters \:rtiorrsförburrd j realil.clorr re-
slrek{,rrrirde sin Iriirnslc betjiiut. or-'h 1lö11 ctt r-is,q1 hrrllii i fijr'.tretcn. l[t-'n
rlot rir l'1er. sorl börjar ].lii rlcsillusirrrt{-.r'irtlr: ot lt se siu örrtkligrr roll. Sa

rlltrd(lelirl Sr-. l):s Pirriskorreslrolrlc-'rrt ortr 01.1. -r;rrlrnartrtiff;tnde rncrl lrl
-\r'thur 1llgbelg. sorrr i Rraltings s1ii1lo resl rred lill Pnlis lör rrtl
rlella i I'oil<för'bultlcls "avr-älrrrirrgskornrnissions" srrrnrnarrtriirlcl i juli. l,L'
tclograuuuet l'ör'tjiin:rl räcldrrs rrl gliirnslian:

"l)rrgbelg lijr.khratl,c irtl liortrrlissil)r.rens.silllnuirrrträtle r';rri1: en tlc-s-

illrr,siort. ll.tlr nrirskirtelicl. hirl skötts;rv uågr,tt lii rclrrescttiatttcl för'slut-
rrrrktertta. l )cr ör-r'igr hacle f igurclut surn statistcl. . ]hl hrrtle iclie r,.ela1.

rr joulnelrr sirrrrrtraltliitlt l: 1lri 1'örh;rrrd. rtten clt'l hirdo lar11 lllcruit.st pto Irr'-
rlrir. I sirk lli'l'11111rc llirrr sig i rliitlr.;rl.tr':rr. ^\11 (le trtr sltrtnrlirtiivisliir onr-
lilrtlerr korrrrril i iruttirr utskottet. sottt sliullr.,].relttrnrllir liortl.rirllerr ör'cr']rc-
sogr.ado s1n|els alr-äpuilg errllgt för'rlra,gcn,sunt iitnscsidig l<onlloll {ijr'-
hurrlsrnerllcuunirnra crnellarr. herotltlc på a1:t deltå:il rlet r-iktigaste (?)
1115Llflel ."

Sir,*ur rntr€io och iirrtlir svirllstrr lu I,)lgbelg {r(:}r hans ka.tnrrrtol rtlll-
Irr{, liritrg rijr.alså]lsliapet i NLrtiorre'r'nas fiilburrr[. \iatl siia trtittt sii.ga ottt

sirdallir''sotrialistcr" ?

Ptr t:rl rtrn t[ertrrir stork:rpittlisl]rL'rrs silllr.l]rlrr,rlulllirrg. sout Ir'itn kottt-
rr:rrrristiskl. håll alll{r'irn fiir,sta, börjal. nr,ötts lrod ö1r1trrn ii,gou rttlt klnr
fiertdsklp. hirL rlu tlen rrr'. tless statsrnriu, sorlr illrsågs vrtlu tlert betlerli-
gu,sle. ohö1j1, irr.sliijat rless rrturuliskrr skröplighet. l)ct iir lot't[ H,o lt c r 1:

(,ret:il, soll i ett rrr-'llines utgi\-et stort sriplllerreltrtumncr. irr,setl rtlt
Ilitrerl(il l'iirenla staterrrir till inträ.rlc i,\rrtirrrrsförburrtlcl, r'isat trplr r'ar'l

,lr -- r;r, kr';r l rirsrrr' äl' \ iitrlil.
.Fijr'Lrunrlsirlil errs nrirngorusliruilti oth sour sii bgIr'lrggiurle rrtrniilarle

prrr'. 10 11'rlerr: "För'bunrlets rtr'edlelrulrar fiirpliktar si.g rr11 r,cspekter':'t otrh a1t

gelrtem0t alltL -v1,1.rc ilngrepl) upprätthåilå {örJrurrtleLs srlntli,gri rn,ctllettt-

nrlrs terril oriella. irrlcgritcl- och törh:lnilerrr.rrmucle politiskn ob'croenrle,
I)ärest siul;rrrt irngr,epp ägel lum. elle r hot {lll ellcr: fnra fijr så,duut iut-
gr.epli liörerligger'. sk.a r'åtlet taga untlcr iir.err-ä.garrt1c. pir vnd siitt nu iflrt-
girr.irlarirle fiirplilitelsc slirr genoni{ör'as."

.l )et giiilct rru att bcv isir, rrt1. I|ör,entrr stirtclurr itrl e behör.'cr alltf ör'

elfek1.ir.1, irrgli|a. orr e1r [örb,uutlsbrorlcr utsili.l es f ör' anl'al]. l,oltkrrr nt-
1.oll<ar: "- -\rtil<elrr tillkom h u r u d s ir k I i g,e l .f ij r l 1, t, u 1-

g ö r'it ct t li rtt ft i g t lr,e t o ti ir u (l o tt' it 1 t etr -q trt 1

i t:ke lriir' gcl) {)r'rl ;r g S r ess i t ;r ir1 gii rrlcr r- .söktl rttlt-

381
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bi.r sirra g1'ånniirs t,err-itor iell a lnte gritet,el]cr
rl c r a s p o 1 i ti.s k a'o b e l o,e lr c1 e, och en ör.erenskomnelser
rn,ellan all:r förbundets lre'd,lernmar att cle för sin del ,ej skull.e sti .qöra."

Vad altikehr,gel av trygghet för,en liten stat, r1,et röjer lorden r-iiltrre
gerom följande ord, ar-'sedrla trtt tjusa stormal<ten U. S. -\.: "Det är tvi-
velaktigt. om de {ör1iliklelser, r'ilka artikeln innebär. sträclier' ,sig rrt-
ijlcl dern,sonr inncdattirs i illt. 1i." (\inri stad,ga,s att krig €rnot tledskal(le
tuakt ej 1iflr tilirgripa,s förrän,eft{rr oio mrinadcr och förhalcllingar,etr.)
I)cssutom auför,cs art. 16 rned dess före,skrifter om ekonomiska och "orren-
tuellt nilitära" t\'ångsmcciels tillgripanile mot en 01o\-ligt liriEltrnde palt.
,\{en inte ens cletta ans€r lord Cecil lLrgntrnclc nog fiir d.en rmeliliirnskrr
l<apitalisnen. iHan tillägger:

"r\ttagom att tle uldersökningar. som föreskri\.s i irrt. .1.'r rresultelar
i ett enhälli,gt. t'Len aggr,cssiva par:t'en förrdiimande lleslut ar. förbunrlslri-
tlet och att tleDna part 'ej cless nrinrlre frrrmhiirclal i sitt aggressivr,l u1)l)-

1,r'ädandc. Skull,e det liurma påstås trtt art. 10 i så fail ålägger samtlisd
{örbund,smedlemmarna en moralisk förpliktelse att m,ed vilper)rnaht mot'
sätta ,sig 'ett sådant uppträdand.e?" Fräckt och klart srralar rlen fr:åganrlc
sjiih': ne j! Förvisso finnes ingen positir- förpliktel,sc,för nå.gol medierD
:ir förbuuclct att vicltag* militära åtgårcl,er. 'Iv art. 10 ör'cr'läurlar rt-
1r1-ckligen åt råcl'et att besluta 'om 'n'acl ,som sktr g.öras, och dii rtidet,s Jrc-

siut måste rrara enhäl iga för att l<unna f1öranlccl:r åtgärd är,det nplrenbalt
r1t ingen a\- dess merllennar kan tr.ingas att mot ,sin r.ilja netlr-erkl.

Alltså inl,e ens orrr tLlla tle andra r-ill hjäipa err iinfilllen iörl:unclsblo-
cler'. behör'er 'en stornakt som tröretta ,slatelna, görr'L dct:

Def 'såg'es att otrr en i r'årlet företräckl milkt vt)r'e e]lsar)l om sirt rtte-
ning, ,skulle 'den k'unna iulses illoraliskt förpliktacl att :halilla i ör'erens-
stiimmelsc me,t[ alla de,ör'rigas,cniga önskåD.,I a g a lr s e l tr t t s rr

r ii p p e l ig el k urr p ir stir,s. I alt. lSfurmlillles m-r'cketklart
r1t ä\'cn om,ett errhälligt riirlsbeslut föreligger i err koufljkl statcr,emel-
1au åligger förl:und'ets rnecllenrrar ingel amral skyldiehet ärr dcn att irhc
slåila sig på rlen nakts,sida. vars uppträrlanale uliclerkiirlts genorn rii(l-q-
Iresltttet. Är-en i ell dI'likr fall skulle rrrledec irrsprr l'örbunrlsslrt iiqr
skl4clighet att tiligripa krigiska åtg:irrLer. Och om staten i fr'åga icke
vnrit .enig ,m,e.d besluiel-. så har beslutei: fattats ,J:1oti, som ett majolitets-
ircslut. och rlti liirlnar trrt. 1ö r.alje förbunrlsmerllelt rä11: rti: hnnclia el'tcl
gottf innancle.

Ilfter tleuua mer iiu mrirkligr helisförilg 1i11fogar folkrätters l-rer-

liirndc represelftrnt att "om sak'elna {örhrillcr sig så euligt art. 1ö. cli
iirdetsr.ir.rtatt, trots en \-iss tl,etytligihet i f ,ormn-
I e r i n g€ri rnedgiya attcle i art. 10,staclgatle förpliktelserna skrrllc:
\ iira mera on:fatta.ndc." \rarPå lortl Ilol:ert {örklalal att "förJrundsakt,cn,c
irrriebör,il i ,rletta som i llla audra fall åir rrtt upprätthål q frerlen otlr itlic
rrtt gillrn 'iliplonatisl<tr fällor eller ntt skapr internationella förr.ei'li-
lrrrglr"l

Lord Robelt Cecil iit son sagt ausertrd irtt vrra dcrr herlci'iigaste
lrlancl f'o1li,f'ör{ruudets lerltrlile mån. Be.griper nt Sl.erges ar.betare, \'irlt
dc Iåtit i.etla sig it\- sinil €ntente-kal)italistisiia, laliejer: till ledar'e?
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En borgerlig slalsman om det ekonomiska kaos.
I Paris-tidskriften Progros Cir-ic1 ue (Det rired.borgerliga {riun-

steget) gör Joseph Caillaux en studie ör-er vär.ld.skapitalets ekonomisha
situation under den suggerande titeln Det ekonomiska kaos. I börjirn
nv ,sin studie inskränk,el }rau sig till att rLppräkna .grunilläggande data l'ör
ett senare omdöne. Den Jramstående erp,ertens kon,stateranden gör oss
nvfikna på 'slutsatserna, I,-rrin viir egen liommrrrnistiska ,ståndpunkt liiin-
ncr vi tlem ,så sorn vi känner syrnptom,en hos den framstående "finans-
mannen"? ITörorn några iutressanta ställen ur hans stuclie:

. Det firtns, säger han, i rle b'esttioncle (t1. r'. s. borgerliga) ,staierul.s
rturrarantle ekon,orniska clekaclans ingenting rner l<araktäristiska ån ,strrts-
skul,tlernas fanta,stiska stegriilg. \rid. början av ncl,e.rtonde ill}runtlradet
gick världssumrnall nr- statsskulder into ör-er. 15 rniljnrcler frtrncs. 1-iti
\\iien-kon€iressens 1ic1 htrcle rtren stigit til1 3ö miljarder. Efter Krirn-krigel
\:irr srlnmån 41, irr 18?b 111 och orneclelLrart före värlclshriget 220 miliar-
il,er. Det är att mårka, att öessa skrlcler utjäninatles rnecl staternas till-
godohar-anilcrr. mecl r'åirdet arr giruvor, järnr.ägar och andr.a procluktivrr
fiir,etag. Skulderna hlcle gjorts - irtrninstone till en als.eviird clel - för'
procl,uktira trrbeten. l'öre kriget r.ar balansen mellan skuld,er oclr
n:rticnalförmögenheter nästat allcleles jiimn. medari tiden 1875-1914 "skul-
dernrr errdast fördubblrrt.s under tlet nationallörmögenheterln r.uxit 10 ghn-
g,er rrot förut. För rrän'arirncle ör.erstiger st.atsskulderna 1,500 miljartler.
ocr clenna oerhörda stltnrna tjäntrl int,e längre mänsklighetens produktir-rr
.s-'r'ft,en uttrn är' enclast d ö cl a skultler.

'I(rigct har förintrrt tio rniljoner märrniskor.s li1', prodtrktiolen är iör.-
lamacl, aribetet kr-ärres undel trvcket av det rtitiirnde klotiskr systernct . . .

Det mänsklig& arbetets rnål rbör I'ara irtt mecl maskinernas JrjiiLp
1a från natulen r.ai[ samhå]let nödväncligt behöver för sitt 1ir-. Ar. siir
förtjälst har arl:'etct att betalir en triJrut till prirratkapitalet, och sta-
ten. Tribut,en ti1l staten tjännl ej något pr.oiluktir-t syfte. den går åt tiil
att täcka skulclerirn ooh nilitärutgifterna. Före krig'et giok den sutunlir.
som den arbetancle nänskligheten racle att betala till döda utgifer. ned
clår'arancle 1åga ränta (3 %) ifte över ? miljariler. och denna. summa .för-
rl'olaile sig pti hundratals miljon'er arbetare. Den dag som är har räntrrn
stigil; tilt 6. till ?. ja. tili 1,0 % oclt tributel ti1l döda ,utgifter ,går ör.cl
90 miljarder pr' år, Och antalet arbetarhänc'ler, pir r-ilkn rlenrr fluktans-
r.årcla g,uidsumma ska förclelas. har minsltats. ,\rbetarnn nålst,o kasta eil
hunclratal rniljarder i ,gapet pfl de borgerliga statsskulderna,s Molok inrrarr
cle får tänka pirr, sina egna 'existenskrar.. -\rhetarviirlil,en l:etalar varje ;Lr'

cn triibut pfi 90-100 rniljarder till en annan r.ärkl - renti,er,ern:rs.
Frankrikes statsskuid är ör.'er 300 miljarrler. De anch'a i kriget ,delta-

gande staterna - ned untlarrt^ag för Japan och Förenta St4terna - har :rtt
bära en fanta'stisk 'ekonomisli börda. Emelleltid: för skuld,ertia,s amorte-
ling, för kapitaiökningen etc. söker rnan mecl alla meclel tr-ing,a arbetar-
världen att arh'etrr rncr och till l:i11igar,e pris. Och clet går. eurlast genon
att till förmri.n för- clen kapitalistiska ekonoruiens {ortsatta bestirnd rrnder'-
tr;'ctro urto ,strejkrörelser. ,som vill avskaf{fa det eiän'tligrt. ,slar.eliet.

Sri talar ex-plesidenten i franskn statsråclet Caillrrux. den parieiska
finansr'ärlctrens idol.
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