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FöRORD, 

Lenins artikel »Dpportunismen och II Internationalens 
sammanbrott» är skriven på tyska och publicerades första 
gången i januari 1916 i nr 1 av Zimmerwaldvänsterns 
teoretiska tidskrift »Vorbote», som utkom i Bern. I denna 
artikel analyserar Lenin de socialekonomiska rötterna till 
II Internationalens opportunism, vilken ledde till dess 
sammanbrott, samt avslöjade de öppna och maskerade 
socialchauvinisternas förräderi. 

Början av det första imperialistiska kriget känneteck~ 
nades av II Internationalens fullständ iga politiska bank~ 
rutt och organisatoriska sönderfall. De flesta av de of~ 
fici~lla socialdemokratiska partierna i Europa, vilka tilI~ 
hörde II Internationalen, begick förräderi mot socialis-
mens principer och sina egna resolutioner om förhållandet 
till det imperialistiska kriget. 

På Baselkongressen 1912 fastslog II Internationalen att 
alla socialdemokratiska partier var förpliktade kämpa för 
att »allsidigt utnyttja den ekonomiska och pOlitiska krisen 
vilken oundvikligt framkallas av kriget», för att »påskyn~ 
da det imp.erialistiska klassherrayäldets likvidering», 

Men när världskriget utbröt, intog de socialdemokrati-
ska partierna i alla krigförande länder - med undantag 
av bolsjevikpartiet, Lenins och Stalins parti - en rakt 
motsatt position, Deras ledare förW,arade att det imperia-
listiska rövarkriget var ett »frihetskrig» och uppmanade 
arbetarna att »försvara fosterlandet», I de borgerliga par-
lamenten röstade de för krigskrediterna, inträdde i den 
imperialistiska bourgeoisins regeringar och hjälpte dem 
att infektera arbetarklassen med chauvinismens gift. I 

3 



den »egna» bourgeoisins intresse predikade de klassfred 
inom landet och ett oförsonligt krig mot andra folk. 

De maskerade socialchauvinisterna - centristerna inom 
II Internationalen med renegaten Kautsky och Judas Trot-
skij i spetsen - säg ej något förräderi J,not socialismens 
sak i den ståndpunkt, som de opportunistiska elementen i 
de socialdemokratiska partierna intog. De sökte försoning 
med dessa element och rättfärdigade dem på alla sätt utan 
att rygga tillbaka för en förfalskning av marxismen. 

I s in artikel påvisade Lenin att II Internationalens 
sammanbrott förberetts genom hela dess tidigare histo-
ria, att opportunismen i arbetarrörelsen ingalunda var 
någon tillfällig företeelse, utan resultatet av utvecklin-
gen aven hel historisk epok, slutet av 1800-talet och bör-
jan av 1900-talet. Det var just de objektiva betingelserna 
under imperialismens epok, som födde och närde oppor-
tunismen, vilken splittrade arbetarrörelsen inifrån. Det 
imperialistiska kriget ryckte endast bort höljet och blot-
tade den för länge sedan mognade bölden. Det visade 
opportunisternas verkliga roll som bourgeoisins agenter 
inom arbetarklassen. 

Med förkrossande styrka slog Lenin ned på dem, som 
på ett eller annat sätt försvarade opportunismen och inte 
såg det följdriktiga sambandet mellan opportunismen 
och dess logiska resultat ~ socialchauvinismen. Han 
uppmanade arbetarna -att rensa sina led från socialis-
mens förrädare, från arbetarklassens förrädare, vare sig 
de är öppna eller maskerade socialchauvinister. Lenin 
manade till kamp för att förverkliga denna uppgift och 
samlade tålmodigt och ihärdigt omkring bolsjevikpar-
tiet allt som var ärligt och revoluljonärt inom II Inter-
nationalen och lade gr.unden till den framtida nr Kom-
munistiska Internationalen. Lenins värdesättning av op-
portunismen och socialchauvinismen inom II Internatio-
nalen och hans maning att rensa den revolutionära arbe-
tarklassens led från opportunismens ogräs har än i dag 
behållit sin levande kraft. Förlaget. 
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OPPORTUNISMEN OCH DEN II INTER-
NATIONALENS SAMMANBROTT 

J. 

Har den andra Internationalen verkligen brutit sam-
man? Dess mest auktoritativa representanter, 80m Kaut-
sky och Vandervelde, förnekar det hårdnackat. Ingenting 
annat har hänt än alt förbindelserna avbrutits; allt i 
ordning; det är deras ståndpunkt. 

För alt finna ut sanningen skall vi vända oss till Basel-
kongressens manifest av år 1912, som hänför sig just till 
det nuvarande imperialistiska världskriget och som an-
tagits av alla socialistiska partier i världen. Det bör no-
teras, atl ingen enda socialist i teorin dristar sig alt för-
neka nödvändigheten av alt konkret-historiskt värdesätta 
varje krig. 

Nu, då kriget brutit ut, vågar varken de öppna oppor-
tunisterna eller kautskyanerna vare s ig förneka Basel-
manifestet eller anställa några jämförelser mellan dess 
krav och de socialistiska partiernas uppträdande under 
kriget. Varför? Emedan manifestet fullständigt avslö-
jar de förra såväl som de senare. 

r manifestet talas ej ett enda ord vare Sig om foster-
landsförsvaret eller om skillnaden mellan ett angrepps-
och ett försvarskrig, det talas ej ett ord om allt det, som 
Tysklands och Trippelententens opportunister och kaut-



skyaner1 ) i dag ropar ut över hela världen. Manifestet 
kunde inte heller tala om detta, emedan det som det sä-
ger absolut utesluter varje användande av dessa begrepp. 
Det visar fullständigt konkret på en rad ekonomiska och 
politiska konflikter, som under tiotals år förberett detta 
krig, vilka definitivt framträdde år 1912 och år 1914 
utlöste kriget. Manifestet nämner just den rysk-österri-
kiska konflikten om »hegemonin på Balkan», konflikten 
mellan »England, Frankrike och Tyskland» (mellan alla 
dessa länder!) i samband med deras »erövringspolitik i 
Främre Asien», den österrikisk-italienska konflikten med 
anledning av »strävan till herravälde :; i Albanien o. s. v. 
Manifestet karakteriserar kort sagt alla dessa konflikter 
som konflikter på den »kapitalistiska imperialisme.ns» 
grund. I manifestet formuleras så,ledes fullständigt klart 
det nuvarande krigets erövringslystna, imperialistiska, 
reaktionära slavägarkaraktär, d. v. s. en karaktär, som 
gör erkännandet av fosterlandsfcirsvaret till en teoretisk 
absurditet 'och en praktisk dumhet. Några stora hajar 
kämpar om att sluka främmande »fosterland». Manifestet 
drar de oundvikliga slutsatserna av obestridliga histo-
riska fakta: detta krig kan inte »rättfärdigas genom nå-
gon som helst förevändning att representera ett folkets 
intresse»; det förberedes »till förmån för kapitalisternas 
profit, för dynastiernas ärelystnad» . Det skulle vara ett 
»brott», om arbetarna började »skjuta på varandra». Så 
säger manifestet. 

Den kapitalistiska imperialismens epok är den mogna 
och övermogna kapitalismens epok, den kapitalism som 
står inför sitt sammanbrott, som är mogen för att lämna ' 
plats för socialismen. Perioden ,1789-1871 var den pro-
gressiva kapitalismens epok, då feodalismens, absolutis-
~- . ..". 

l) Det är Inte fråga om Kautskys personliga anhängare i 
Tyskland utan om den internationella typen av fönnenta 
marxister, som vacklar mellan opportunism och radikalism 
och som i verkligheten endast tjänar som fikonlöv för op-
portunismen. 
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mens störtande, -avkastandet av främmande ok stod stod 
på historiens dagordning. På. denna, och enda.st på. denna 
grundval var »fosterlandsförsvareb, d. v. s. försvaret 
mot förtrycket, tillåtligt. Detta begrepp skulle kunna till-
lämpas också nu, i ett krig mot de imperialistiska stor-
makterna, men det skulle vara absurt att tillämpa det på 
kriget mellan de imperialistiska stormakterna, på ett 
krig där det gäller att avgöra vem som i högre grad skall 
kunna utplundra Balkanländerna, Mindre Asien o. s. v. 
Därför är det inte att undra på, att de »socialisten, som 
erkänner »fosterlandsförsvareb i detta krig, kringgår 
Baselmanifestet, likt en tjuv som undviker platsen för sitt 
brott. Manifestet bevisar ju, att de är socialister i ord, 
chauvinister i handling, som hjälper den »egna» bour-
geoisin att plundra främmande länder, förslava främ-
mande nationer. Det är just det väsentliga i begreppet 
chauvinism, att man försvarar det »egna» fosterlandet, 
även då dess aktion är inriktad på främmande fosterlands 
förslavande. 

Om kriget erkännes som ett nationellt frihetskrig, så 
erfordras en viss taktik, om det betecknas som ett im-
perialistiskt krig, kräves en annan taktik. Manifestet 
hänvisar klart till denna andra taktik. Kriget kommer 
att »leda till en ekonomisk och politisk kris», vilken mås-
te »utnyttjas »: inte bara för att mildra krisen, inte till 
fosterlandsförsvar uan omvänt, till att »väcka» massor-
na, till att »påskynda det kapitalistiska klassherraväldets 
avlägsnande». Man kan inte påskynda det, för vilket de 
historiska betingelserna ännu inte mognat. Manifestet 
har erkänt, att den sociala revolutionen är möjlig, att 
dess förutsättningar mognat, att den skall komma just i 
samband med kriget: »de härskande klasserna» fruktar 
»den proletära revolutionen, i ett världskrigs spår», för-
klarar manifestet och anför som exempel Pari.skommunen 
och 1'evoluti<men 1905 i Ryssland, d. v. s. masstrejker och 
inbördeskrig. Det är en lögn att som Kautsky påstå att 
socialismens förhållande till detta krig inte var klarlagd. 
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Denna fråga hade inte bara diskuterats utan också lösts i 
Basel där den proletärt-revolutionära masskampens tak-
tik antogs. 

Det är en upprörande osanning, när man så fullstän-
digt eller i de väsenligaste delarna kringgår Baselmani-
festet och i stället för detta citerar tal av ledare eller'reso-
lutioner av enskilda partier, vilka för det första hållits 
före Basel, för det andra inte utgör beslut av alla Partier 
i världen och för det tredje hänför sig till alla slags 
möjliga krig, bara inte till detta ifrågavarande krig, 
Frågans kärna består i att epoken av nationella krig mel-
lan de europeiska stormakterna avlösts av epoken av im-
perialistiska krig mellan dem och att detta faktum för 
första gången officiellt erkändes i Baselmanifestet, 

Det skulle vara oriktigt antaga, att man inte får vär-
desätta Baselmanifestet som om det blott vore en hög-
tidlig deklamation eller en bombastisk hotelse, De som 
aVSlöjas genom detta manifest skulle vilja ställa frågan 
så, Men det är inte sant. Manifestet är endast ett resultat 
av det stora propagandaarbetet under hela II Interna-
tionalens epok, endast en sammanfattning av det, som 
socialisterna i sina hundratusentals tal, artiklar och 
upprop på alla språk kastat ut bland massorna. Ma-
nifestet upprepar endast vad exempelvis Jules Guesde 
skrev år 1899, då han gisslade den socialistiska 
ministersocialismen i händelse av krig: han talade om 
ett av de »kapitalistiska piraterna» framkallat krig ( »En 
garde», s , 175); det upprepar endast vad Kautsky skrev 
år 1908 i »Vägen till makten», i vilken han erkände att 
den »fredliga epoken» slutat och att en epok av krig och 
revolutioner börjat, Att framställa Baselmanifestet som 
en fras eller ett misstag, det innebär att anse allt det so-
cialistiska arbete, som utförts under de senaste 25 åren, 
för en fras eller ett misstag. Det. är just därför motsätt· 
ningen mellan manifestet och dess uteblivna tillämpande 
är så outhärdligt för opportunisterna och kautskyanerna, 
emedan det aVSlöjar en ytterst djupgående motsägelse i 
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II Internationalens arbete. Den relativt »fredliga» karak-
tären hos perioden 1871- 1914 gav näring åt opportunis-
men, till en början som en stämning, sedan som en rikt-
ning och slutligen som en grupp eller ett skikt av arbe-
tarbyråkrati och småborgerliga medlöpare. Dessa ele-
lJlent kunde behärska arbetarrörelsen endast därigenom 
att de i ord erkände de revolutionära målen och den re-
volutionära taktiken. De kunde vinna massornas förtro-
ende endast genom att svära på att hela det »fredliga» 
arbetet endast var en förberedelse till den proletära revo-
lutionen. Denna motsägelse var en böld, som en gång 
måste spricka; och den sprack. Hela frågan gäller, om 
man - som Kautsky & Co - för »enhetens skull (enhe-
ten med varet) skall försöka pressa detta var tillbaka i 
organismen - eller om man för att hjälpa arbetarrörel-
sens organism att återvinna fullständig hälsa så ' snabbt 
och omsorgsfullt som möjligt skall aVlägsna detta var, 
trots den övergående akuta smärta, som denna process 
förorsakar. 

Förräderiet mot socialismen från deras sida, som god-
känt krigskrediterna, inträtt i regeringarna, och 1914- 15 
förfäktat fosterlandsförsvarets ide, ligger i öppen dag. 
Endast hycklare kan förneka detta faktum. Det måste 
klargöras. 

II. 

Det skulle vara löjligt att uppfatta hela frågan som 
en personfråga. Vad har det att göra med opportunismen, 
om sådana män som Plechanov, G1tesde o. s. v. ? - frågade 
Kautsky (Neue Zeit, 18 maj 1915). Vad har det att göra 
med opportunismen, om Kautsky o. s. v.? _ svarade 
Axelrod i Trippelententens opportunisters namn (»Die 
Krise der Sozialdemokratie» (Socialdemokratins kris), ZU-
rich 1915, s. 21). Allt detta är en komedi. För att kunna 
förklara kri.sen inom hela rörelsen är det nödvändigt att 
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undersöka för det första den ifrdgavarande politikens 
e k o n o m i s k a betydelse, för det andra dess grund
läggande i d e e r, för det tredje dess sammanhang med 
historien om riktningarna inomsocia
!ismen. 

Vari består fosterlandsförsvarets ekonomiska väsen i 
kriget 1914- 15? Alla stormakters bourgeoisi för krig om världens uppdelning och utsugning, om folkens un-
dertryckande. En mindre krets avarbetarbyråkratin, ar-
betararistokratin och de småborgerliga medlöparna kan 
erhålla några smulor av bourgeoisins stora profiter. 80-
ciaichauvinismens och opportunismens klassgrundval är 
en och densamma: ett litet, privilegierat arbelarskikt har 
ingått förbund med sin :.egen, nationella bourgeoisi mol 
arbetarklassens massor, bourgeoisins lakejer har ingått 
förbund med denna nwt den klass bourgeoisin utsuger. 

Opportunismens och socialchaul.'in;8mens pOliti.ska in-
ttehåll är ett och detsamma: klassamarbete, avstånds-
tagande från proletariatets diktatur, uppgivande av revo-
lutionära. aktioner, oförbehållsamt erkännande av den 
borgerliga legaliteten, misstro till proletariatet, till it till 
bourgeoisin. Sociulchauvinismcn är det direkta forlsäl
tandet och fulländandet av den liberala tmgelska "'arbe
tarpolitiken, av millerattdismen och bernsteinismen. 

Kampen mellan de två huvudtendenserna inom arbetar-
rörelsen, den revolutionära och den opportunistiSka socia-
lismen, fyller hela epoken frAn 1889 till 1914. Också i 
dag finnes i alla länder två huvudriktningar i frågan om 
förhållandet till kriget. Vi skall avstå från det I?orgerliga 
och opportunistiska maneret att åberopa sig på personer. 
Låt oss ta riktningarna i en rad länder. Vi tar tio euro-
peiska stater: Tyskland, England, Ryssland, Italien , Hol-
land, Sverge, Bulgarien, Schweiz, Belgien och Frankrike. 
I de första åtta länderna motsvarar uppdelningen i oppor-
tunister och radikaler uppdelningen isocialchauvinister 
och internationalister. I Tyskland är Sozialistische 
Monatshefte och Legien & Co socialchauvinismens stödje-
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punkter; i England fabianerna och Labour Party (ILpi) 
har alltid befunnit sig i ett block med dem, understött de-
ras tidning och i detta block alltid varit svagare än social~ 

chauvinisterna, medan internationalisterna inom BSp2 ut-
gör tre sjundedelar); i Ryssland representeras denna 
riktning av Nasja Sarja (numera Nasje Djelo), Organi-
sationskommitten, dumafraktionen, ledd av Tjcheidse; i 
Italien reformisterna med Bissolati i spetsen; i Holland 
Troelstras parti; i Sverge partiets majoritet, ledd av 
Branting; i Bulgarien de »bredas» parti; i Schweiz Greu-
lich & Co. Däremot har i alla dessa länder ur det mot-
satta, radikala lägret höjts en mer eller mindre konse-
kvent protest mot socialchauvinismen. Undantag här-
ifrån utgör endast två länder; Frankrike och Belgien, där 
dock internationalismen också existerar, ehuru den är 
mycket svag. 

Socialchauvinismen är den fulländade opportunismen. 
Den är mogen för ett öppet, ofta ordinärt förbund med 
bourgeoisin och generalstaberna. 

Och just tack vare detta förbund erhåller den en stor 
makt och monopolet på det legala tryckta ordet och 
på massornas vilseledande. Det är löjligt att än i dag 
anse opportunismen som en företeelse inom vårt parti. 
Det är löjligt att tänka på att genomföra Baseltesolutio-
nen tillsammans med David Legien, Hyndman, Plechanov, 
Webbs. Enhet med socialchauvinisterna är enhet med 
den »egna» nationella bourgeoisin, som utsuger andra 
nationer, det är det internationella proletariatets spräng-
ning. Det betyder inte, att det överallt skulle vara möjligt 
att omedelbart bryta med opportunisterna, det betyder 
bara, att denna brytning historiskt mognat, att den är 
nödvändig och oundviklig för proletariatets revolutionära 

l Independent Labour Party .- Oavhängiga Arbetarpar-
tiet. - Red. 

~ British Socialist Party 
tiet. - Red. 

Brittiska Socialistiska Par-

nÖVÄENL'" , , l' 
KlflJiOSTO 
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kamp, att historien, som gått från den »fredliga» till den 
imperialistiska kapitalismen, förberett denna brytning. 
Volentem ducunt fata, nolentem trahunLl 

III. 

De kloka representanterna för bourgeoisin har utmärkt 
väl först ått detta. Därför prisar de så högt de nuvarande 
socialistiska partierna, som ledes av »fosterlandsförsva-
rare», d. v. s. försvarare av den imperialistiska plundrin-
gen. Och därför belönar regeringarna de socialchauvinis-
tiska ledarna än med ministerposter (i England och 
F'rankrike), än med monopol på ostört legal tillvaro (i 
Tyskland och Ryssland). Därför har det gått så långt i 
Tyskland, där det socialdemokratiska partiet var starkast 
och där dess förvandling till ett nationalliberalt och kon-
trarevolutionärt arbetarparti var påtagligast, att åklagar-
makten behandlar kampen mellan »minoriteten » och »ma-
joriteten» som ett »upphetsande till klasshat»! Därför 
bekymrar sig de kloka opportunisterna allra mest om att 
bevara den tidigare »enheten» inom de gamla partierna, 
vilka 1914--15 gjorde bourgeoisin så stora tjänster. En 
medlem av den tyska socialdemokratin, som i april 1915 
under pseudonymen Monitor publicerade en artikel i den 
reaktionära tidskriften Preussische Jahrbilcher, har med 
berömvärd öppenhet gett uttryck åt dessa opportunisters 
uppfattning överallt i världen. Monitor anser, att det vore 
mycket farligt för bourgeoisin, om socialdemokratin skul-
le gå ännu längre åt h ö g e r,' 

»Den (socialdemokratin) måste bevara sin karaktär 
av ett arbetarparti med socialistiska ideal, ty den dag 
det skulle förlora denna karaktär, skulle det uppstå ett 
nytt parti, som skulle tillägna sig det förkastade program-

1 ödet leder den villige, den mol:8pänstige rycker det med 
sig . ...:.. Red. 
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met i en radikalare formulering. » (Preussische Jahr-
bUcher 1915, nr 4, s. 51.) 

Monitor har träffat huvudet på spiken. De engelska 
liberalerna och de franska radikalerna har alltid velat 
just detta: revolutionärt klingande fraser för att bedraga 
massorna, för att dessa skulle hysa tillit till Lloyd George, 
Sembat, Renaudel, Legien , Kautsky & Co, personer som är 
i stånd att predika »fosterlandsförsvan j ett rövarkrig. 

Men Monitor utgör endast en variant av opportunis-
men: den öppna, grova, cyniska. Andra handlar för-
stucket, raffinerat, »ärligt». (Engels sade en gång: de 
»ärliga» opportunisterna är de farligaste för arbetarklas-
sen .. . ) Här ett exempel: 

Kautsky skriver i Neue Zeit (den 26 november 1915) : 
»Oppositionen mot majoriteten håller på att växa; mas-

sorna är OPPOSitionellt stämda. .. Efter kriget (först 
efter kriget? N. L.) kommer klassmotsättningarna atl 
skärpas till den grad, att radikalismen kommer att ta 
överhand bland massorna ... » »Efter kriget (först efter 
kriget? N. L.) hotas vi aven flykt av radikala element 
ur partiet och deras övergång till en riktning för antipar-
lamentariska (?? bör heta utomparlamentariska ) mass-
aktioner . .. Så faller vårt parti sönder i två extrema 
läger, som inte har någonting gemensamt,» 

För att rädda enheten försöker Kautsky övertala majo-
r iteten i riksdagen, att den skall tillåta minoriteten att 
hålla ett par radikala parlamentsta\. Det betyder, att 
Kautsky med hjälp av några radikala parlamentstal vill 
försona de. revolutionära massorna med opportunisterna , 
som »jnte har någonting gemensamt» med revolutionen, 
som redan länge haft ledningen i fackföreningarna och nu, 
stödda på ett intimt förbund med bourgeoisin och rege-
ringen, också behärskar partiets ledning. Vad är det då, 
sem i själva verket skiljer detta från Monitors »pro-
gram» ? Ingenting annat än äCkliga fraser, som prosti-
tuerar marxismen. 
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Vid riks<lagsfraklionens sammanträde den 18 mars 1915 
, varnade, kautskyanen Wurm fraktionen att 

»spänna bågen för högt; bland arbetarmassorna växer 
oppositionen mot fraktionsmajoriteten ; det gäller att 
hålla fast vid det marxistiska' (?! antagligen ett tryck-
fe l : bör heta , monitorska, ) , centrum' , ( l'> Klassenkampf 
'gegen den Krieg. Material zum Fall Liebknechh (Klass-
kamp mot kriget. Material till fallet .Liebknecht). Publi-
cerat som manuskript. S.67. ) 

Vi ser alltså, att det faktum att m a s s o r n a är revo-
lutionära erkändes i alla kautskyaners (det så kallade 
centrums) namn redan i mars 1915!l Men åtta och en 
halv månad senare uppträder Kautsky än en gång med 
förslaget att , försona" dessa massor , som vill kamp, med 
det opportunistiska, kontrarevolutionära partiet, och det 
med hjälp av några revolutionärt klingande fraser!! 

Kriget är ofta till nytta därigenom, att det blottar rut-
tenheten och sopar bort det konventionella. 

Låt oss jämföra de engelska fabianel'lla med de tyska 
kautskyanerna. Om de förra har en verklig marxist, 
Friedrich Engels, den 18 janua ri 1893 skrivit följande: 

, . .. ett band av karriärister , som har tillräckligt för-
stånd att inse den sociala omvälvningens oundviklighet, 
men som under inga omständigheter vill anförtro detta 
jättearbete uteslutande åt det omogna proletariatet ... 
F'ruktan för revolution är deras grundprincip., (Brevväx-
ling med Sorge, s. 390. ) 

Och den 11 november 1893 skriver han: 

, . .. dessa högdragna borgare, som i nåd vill nedlåta 
sig till att uppifrån befr.ia proletariatet, om det bara vill 
inse, att en så barbarisk och obildad massa inte kan be-
fria sig själv och inte kan k'omma någon vart utan dessa 
skickliga advokaters, litteratörers och sentimentala frun-
timmers nåd. , (Sammastädes, s. 401.) .. 



I teorin ser Kautsky med förakt på fabianerna, liksom 
farisen p!' den fattiga publikanen. Ty harr svär ju på 
»marxismen», Men vilken skillnad är det mellan dem i 
praktiken? Bägge har undertecknat Baselmanifestet och 
bägge har behandlat det så som Wilhelm II behandlade 
den belgiska neutraliteten. Men Marx har hela sitt liv 
gisslat sådana personer, som försöker att släcka den 
revolutionära flamman hos arbetarna. 

Mot de revolutionära marxisterna har Kautsky ställt 
upp »uItra-imperialismens» nya teori. Med detta menar 
han utträngandet av »de nationella finanskapitalens in-
bördes kamp» genom »det internationellt förbundna 
finanskapitalets gemensamma utsugning av världen». 
(Neue Zeit, den 30 april 1915.) Men han tillägger: 

»Det fattas oss ännu tillräckliga förutsättningar för 
att kunna avgöra, om en sådan ny fas av kapitalismen kan 
förverkligas. » 

På grund av rena förmodanden om en :my fas» förne-
kar således uppfinnaren av denna »fas» - ehuru han 
inte direkt vågat påstå, att den kan »förverkligas» -: sina 
egna revolutionära deklarationer från i går, förnekar 
proletariatets revolutionära uppgifter och revolutionära 
taktik i dag, under den redan påbörjade krisens och kri-
gets »fas », under en- oerhörd skärpning av klassmotsätt-
ningarna! Är det inte den nedrigaste fabianism? 

De ryska kautskyanernas ledare Axelrod ser »tyngd-
punkten i problemet om den proletära frihetsrörelsens in-
ternationalisering» i »de praktiska dagsfrågornas inter-
nationalisering» : exempelvis måste »arbetarskydds- och 
försäkringslagstiftningen göras till föremål för arbetar-
nas internationella aktion och organisatioll"'. (Axelrod, 
»8ocialdemokratins kris», Zlirich 1915, s. 39-·-40.) Det 
är klart, att inte bara Legien, David och makarna Webb, 
utan t. o. m. själva Lloyd George, Naumann, Briand och 
Miljukov fullständigt ansluter sig till en sådan »interna-
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tionalism>. För den långt avlägsna framtiden är Axel-
rod nu liksom år 1912 beredd att servera de mest revolu-
tionära fraser; den framtida Internationalen >kommer att 
gå emot (regeringarna i händelse av krigsfara ) och r~sa 
en revolutionär storm». Se bara, så tappra vi är! Men då 
det gäller att, d a g understödja och främja den revolu-
tionära jäsning, som börjar utveeklas bland massorna, så 
svarar Axelrod, att denna taktik av revolutionära mass-
aktioner 

»väl ännu skulle ha ett visst berättigande, om vi stode 
omedelbart inför den sociala revolutionen, såsom fallet 
var exempelvis i Ryssland, där studentoroligheterna år 
1901 utgjorde· ett varsel om att avgörande strider mot 
'absolutismen' var i antågande. » 

Men vid nuvarande tidpunkt är allt detta »utopien , 
>bakunism» o. s. v., fullständigt i Kolbs, Davids , SUde-
kums och Legiens anda. 

Den gode Axelrod glömmer bara, att år 1901 ingen i 
Ryssland visste och inte kunde veta, att den första >av-
görande kampen> skulle bryta ut om fyra år _. märk väl: 
om fyra år - och bli »oavgjord ». Och ändå var vi, de 
revolutionära marxisterna, den gången de enda, 80m hade 
rätt: vi skrattade ut Kritjevskij, Martynov & Co, som 
manade till omedelbar storm. Vi rådde bara arbetarna 
att överallt jaga opportunisterna åt fanders och av all 
kraft understödja, skärpa och utvidga demonstrationerna 
och alla andra revolutionära massaktioner. Fullständigt 
analogt är det nuvarande läget i Europa. Det skulle vara 
absurt att >omedelbart> blåsa till storm. Men det skulle 
vara skamligt att kalla sig socialdemokrat och inte råda 
arbetarna alt bryta med opportunisterna och med all 
kraft understödja, fördjupa, utbreda och skärpa den be-
gynnande revolutionära rörelsen och demonstrationerna. 
Revolutionen faller aldrig fullständigt färdig ner från 
himmelen, och i början av den revolutionära jäsningen 
vet man aldrig, om och när den kan leda till en )verklig», 
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en »äkta ) c.evolution. Kautsky och Axelrod ger arbetarna 
gamla , utslitna, kontrarevolutionära råd. Kautsky och 
Axelrod avspisar massorna med förhoppn ingen om att den 
kommande Internationalen säkert redan kom~er att vara 
revolutionär - bara för att i dag försvara, skyla över och 
försköna de kontrarevolutionära elementens, Legien, 
David, Vandervelde, Hydman & Co:s herravälde. Är det 
inte klart, att »enhetem med Legien & Co är det bästa 
medlet att förbereda den :tkommande:t revolutionära In-
ternationalen? 

)Det skulle ha varit vanvett att vilja förvandla världs-
kriget till inbördeskrig», förklarar de tyska opportunister-
nas ledare David, ( ) Die Sozialdemokratie und der Welt-
krieg» (Socialdemokratin och världskriget), 1915, s. 172), 
till svar på. vå.rt partis Centralkommittes manifest av den 
1 november 1914. I detta mani fest heter det bland annat: 

»Hur slora svårigheter en sädan omvandling i det ena 
eller andra ögonblicket än skulle möta, så. kommer socia-
listerna aldrig att avstå. från ett systematiskt, ihärdigt 
och orubbligt-förberedelsearbete i denna riktning, då. kri-
get en gång blivit ett faktum. ) (Citerat också av David, 
s. 171.) 

En månad innan Davids bok kommit ut, publicerade 
vårt parti resolutioner, i vilka denna ) systematiska förbe-
redelse) utlades på. fö ljande sätt: 1. Vägran att bevilja 
krediter. 2. Brytande av borgfreden. 3. Bildande av ille-
gala organisationer, 4. Understödjande av solidaritetsytt-
ringarna i skyttegravarna. 5. Understödjande av alla revo-
lutionära massaktionet. 

David är nästan lika tapper som Axelrod: år 1912 ansåg 
han det inte vara )vanvelb att i händelse av krig åbe-
ropa sig på Pariskommunen ... 

Plechanov, en typisk representant för ententens social-
chauvinister , resonerar på. samma sält som David om den 
revolutionära taktiken. Han kallar den ett »mellanting 
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mellan dröm och fars». Men låt oss höra på Kolb, den 
öppna opportunisten. Han skrev: 

\ 
»Resultatet av Liebknechtanhängarnas taktik skulle 

vara en ända till kokpunkten stegrad inre kamp inom den 
tyska nationen. » (»Die Sozialdemokratie am Scheide-
wege») (Socialdemokratin vid skiljevägen), s. 50.) 

Men vad är då en ända till kokpunkten stegrad kamp, 
om inte ett inbördeskrig? 

Om vår Centralkommittes taktik, som i sipa huvud-
drag sammanfaller med Zimmerwaldvänsterns taktik, 
vore ett »vanvetb, en »dröm», ett »äventyr», om den vore 
»bakunism» - såsom David, Plechanov, Axelrod, Kaut-
sky o. a. påstår - så skulle den · aldrig kunna leda till 
»inre kamp inom nationen », än mindre en kamp som steg-
rats ända till kokpunkten. Ingenstädes i världen har 
anarkistiska fraser lett till kamp inom en nation. Men 
fakta vittnar om, att just år 1915, just på basis av den 
genom kriget framkallade krisen den revolutionära jäs-
ningen bland massorna växer, att strejkerna och de poli-
tiska demonstrationerna i Ryssland, strejkerna i Italien 
och England, hungerdemonstrationerna och de politiska 
demonstrationerna i Tyskland växer. Vad är det annat 
än början till revolutionära massakt ioner ? 

Understödjandet, ut'lJecklandet, utvidgandet och skär-
pandet av de revolutionära massaktioner na. bildandet av 
illegala organisationer, utan vilka man inte ens i de »fria» 
länderna har någon möjlighet att säga folkmassorna san-
ningen: där har ni socialdemokratins hela praktiska pro-
gram i detta krig. Allt annat är lögn eller fras, hur det 
än må vara utsmyckat med opportunistiska eller pacifis-
tiska teorier.! 

. ! P il <len internationella kvinnokongressen i Bern i mars 
1915 pllvisa<le repr~entanterna för värt partis Centralkom-
mltte den absoluta nödvänd!gheten av att bil<la !!legala orga-
nisationer, Förslaget förkastades. Engelskorna gjorde sig 
lustiga över detta förslag och lovprisade den engelska ) fri-
18 
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Då man sägeI:. oss, att denna »ryska taktik» (Dav.ids 
uttryck) inte passar för Europa, svarar vi vanligen med 
en hänvisning t ill fakta. 1 Berlin infann sig den 30 novem-
ber en deputation av kvinnliga partikamrater hos parti-
ledningen och förklarade: 

»1 dag; då det finnes en stor organisationsapparat, skul-
le det vara betydligt lättare att sprida ocensurerade bro-
schyrer och flygblad och att hålla 'icke tillåtna möten' än 
det var under socialistlagens tid ... Det fattas inte.medel 
och vägar, utan det är tydligen viljan som fattas. » (Ber-
ner Tagwacht, 1915, nr 271.) 

Har dessa dåliga kaml'ater kanske vilseletts av de äkt-
ryska »sektmännen» o. s. v.? Är det kanske inte dessa 
kamrater, utan Legien och Kautsky, som utgör de verk-
liga representanterna för masSQrl1(l ' - Legien, som i sitt 
referat av den 27 januari 1915 dundrade mot den »anar-
kistiska» iden att bilda hemliga organisationer; Kautsky, 
som blev till den grad kontrarevolutionär, att han den 26 
november, fYra dagar före demonstrationen av 10.000 
människor i Berlin betecknade gatudemonstrationerna 
som »äventyr»!! 

Nog med fraser, nog med prostituerad »marxism » il la 
Kautsky! Sedan II Internationalen existerat i 25 år, efter 
Baselmanifestet kommer arbetarna inte längre att tro på 
några fraser. Opportunismen är övermogen, den har de-
finitivt gått över i bourgeoisins läger, förvandlats till 
sodalchauvinism : andligt och politiskt har den brutit med 
socialdemokratin. Den kommer också organisatoriskt att 
bryta med den. Arbetarna kräver redan »ilIegala» bro-
schyrer och »icke tillåtna» möten, d. v. s. en hemlig orga-

heten». Om ett par månader fick man emellertid engelska 
tidningar, t. ex. Labour Leader, med vita fläckar, och sedan 
kom det underrättelser om husundersökningar av polisen, om 
konfiskering av broschyrer, häktningar och drakoniska domar 
mot de kamrater i England, som talade om fred, endast om 
fred! 
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niaation för understödjande av massornas revolutionära 
rörelse. Endast ett sådant :tkrig mot krigeh är ett social· 
demokratiskt arbete och ingen fras. Och trols alla svå· 
righeter, alla tillfälliga nederlag, alla fel, förvillelser och 
avbrott kommer detta arbete att föra mänskligheten fram 
till den segerrika proletära revolutionen. 
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Vad har rättegången 

mot ryska socialdemokratiska 
arbetarfraktionen visat? 





FöRORD. 

Under det första imperialistiska kriget 1914-18 begick 
II Internationalens ledare förräderi mot socialismen, de 
förrådde arbetarklassen och trädde öppet i tjänst hos den 
egna imperialistiska bourgeoisin. Under täckmanteln att 
försvara fosterlandet hetsade dessa socialförrädare de 
tyska arbetarna mot de franska, de engelska och franska 
al betarna mot de tyska. De blev socialchauvinister, som 
försvarade det borgerliga fosterlandet. 

I Ryssland intog också mensjevikernas och socialistre· 
volutionärernas s. k. )socialistiska :o partier en social· 
chauvinistisk position. 

Bolsjevikp~rtiet, vil ket leddes av Lenin och Stalin, var 
det enda, som förblev troget marxismen och internationa· 
!ismen, som konsekvent försvarade socialismen. Endast 
detta parti uppträdde oförskräckt mot det imperialistiska 
kriget och kämpade för en revolutionär utväg ur det· 
samma. 

l arbetet tör att avslöja det imperialistiska kriget och 
socialchauvinisternas politik, i propagandan tör de bolsje· 
vikiska parollerna, spelade bolsjevikernas deputerade i 
den fjärde riksduman en stor roll. Vid krigets början be· 
sökte de ett antal landsortsstäder och höll föredrag om 
bolsjevikernas inställ ning till det imperialistiska kriget 
och till revolutionen. De gav en förebild för hur paria· 
mentarismen bör utnyttjas vid förberedelsen till revo· 
lutionen. 
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Den 17 november 1914 organiserade den bolsjevikiska 
dumafraktionen" vid Oserki i närheten av Petrograd en 
illegal konferens med delegater från bolsjevikernas orga-
nisationer i Petrograd, Ivanovo-Vosnesensk, Charkov och 
Riga. Tsarregeringen lät arrestera samtliga deltagare i 
denna konferens och anlade rättegång mot dem för »lands-
förräderi ». Rättegången ägde rum i Petrograd den 23 
februari 1915. De bolsjevikiska medlemmarna i riksdu-
man uppträdde modigt inför den tsaristiska domstolen 
och förvandlade rättegången till en tribun för att avslöja 
tsarregeringens imperialistiska politik och för att upp-
lysa arbetarnas och böndernas politiska medvetande. 

Domstolen dömde samtliga deputerade till förlust av 
medborgerliga rättigheter och förvisning för bosättning i 
östra Sibirien. 

Kamenjev (Rosenfeldt), som arresterats tillsammans 
med den bolsjevikiska dumafraktionen, uppträdde under 
rättegången som en förrädare. Han tog avstånd från bol-
sjevikpartiela politik och sjönk ned till socialchauvinis-
mens position. Lenin brännmärkte Kamenjevs hållning. 

Processen mot bolsjevikfraktionen i fjärde riksduman 
har sin betydelse däri, att den ger det internationella pro-
letariatet ett exempel på bolsjevikpartiets internationa-
listiska taktik under det imperialistiska kriget, ett exem· 
pel på ett modigt uppträdande av revolutionärer inför 
reaktionens domstoL 

V. 1. Lenins artikel »Vad har rättegången mot RY88-
lands 8ocialdemokratiska arbetarfraktion vi8a!?» publi-
cerades i bOlsjevikernas tidskrift »Socialdemokrab, nr 40, 
den 29 mars 1915. 

Förlaget. 
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VAD HAR RÄTTEGÅNGEN MOT RYSKA 
SOCIALD EMOK RAll SKA ARBElARFRAK· 

llONEN VISA T7 

Den tsaristiska processen mot de fem medlemmarna av 
den Ryska socialdemokratiska arbetarfraktionen och sex 
andra socialdemokrater, som häktades vid en konferens i 
närheten av Petrograd den 4 november 1914, har avslu-
tats. Samtliga anklagade har dömts till bosättning i för-
visningen. De legala . tidningarna har publicerat rätte-
gångsreferat. ur vilka censuren klippt sådana ställen, som 
är obehagliga för tsarismen och patrioterna. Räfsten mot 
de »inre fienderna» hal' genomförts snabbt, och på ytan 
av det offentliga livet kan man återigen varken se eller 
höra någonting annal än de tallösa borgerliga chauvinis-
ternas rasande tjut och dess återklang bland en handfull 
socialchauvinister. 

Vad har då processen mol den Ryska socialdemokra-
tiska arbetarfraktionen visat? 

Den har för det första visat, att ifrågavarande förtrupp 
av Rysslands revolutionära socialdemokrati inte uppträd~ 
de tillräckligt fast under processen. De anklagade full-
följde syftet att för prokuratorn försvåra avslöjandet av 
vem som var medlem av Centralkommitten i Ryssland och 
partiets representant i vissa förbindelser mellan partiet 
och arbetarorganisationerna. Detta syfte uppnåddes. För 
att också framdeles uppnå delta syfte måste man inför 
domstolen tillämpa den metod, som partiet för länge 
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sedan och officiellt rekommenderat: atl vägra att uttala 
s ig. Men alt som kamrat Rosenfeld försöka bevisa sin 
solidaritet med social patrioten hr Jordanskij, eller sin 
meningsskiljaktighet med Centralkommitte!D, det är en 
oriktig och ur en revolutionär socialdemokrats synpunkt 
otillåtlig metod. 

Vi noterar, alt kamrat Petrovskij, enligt referatet i 
Denj (nr (0) - ett officiellt och fullständigt referat av 
rättegången finnes inte - yttrat: 

. Under denna period (i november) erhöll jag CentraI-
kommittens resolution. .. och dessutom erhöU jag arbe-
tarresolutioner från sju platser beträffande arbetarnas 
inställning till kriget, vilka sammanfaller med Central
kommittetl$ inställning .• 

Denna förklaring gör Petrovskij heder. Runt omkring 
var chauvini! men mycket stark. Det är inte för ro skull 
det i Petrovskijs dagbok finnes en sals om att till ock med 
den radikalt stämda Tjcheidse med entusiasm talar om ett 
, frihets , ·krig. Denna chauvinism bekämpade den Ryska 
socialdemokratiska arbetarfraktIonens deputerade, när de 
befann "Sig i frihet, men det var deras uppgift att också 
inför rätta ta avstånd ifrån den. 

Kadettidningen Retj uttalar krypande sitt , tacb till 
den tsaristiska domstolen för att den , skingrat legenden, 
om att de socialdemokratiska deputerade önskat -de tsaris-
tiska trupperna nederlag. Kadetterna utnyttjar den om-
ständigheten, aU socialdemokraterna i Ryssland är bund· 
na till händer och fötter, och låtsas ta den föregivna 
,konfliktem mellan partiet och fraktionen på allvar, i 
det de försäkrar, att de anklagade avgett sina uttalanden 
utan att på något sätt påverkas av fruktan för straffet. 
Vilka små. oskyldiga dibarn! Som om de inte skulle veta, 
att de deputerade under processens första stadium hota· 
des av krigsrätt och dödsdom. 

Kamraterna borde ha vägrat att uttala sig i frågan om 
den illegala organisationen och i riktig uppfattning av det 
26 
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världshistoriska ögonblicket utnyttjat domstolens öppna 
dörrar till att ge en direkt framställning av de socialde· 
mokratlska åsikterna, som inte bara är fientliga mot taa-
rismen i allmänhet, utan också mot socialchauvinismen av 
alla sChatteringar. 

Må den borgerliga och regeringspressen med raseri 
störta sig över den Ryska socialdemokratiska arbetar· 
fraktionen, må socialistrevolutionärer, likvidatorer och 
socialchauvinister skadeglatt , fiska upp, yttringar av 
svaghet eller aven förment »differens med Centralkom· 
mitten» (de måste ju på något sätt bekämpa oss, då de 
inte .kan göra det principiellt!). Det revolutionära prole-
tariatets parti är tillräckligt starkt för att öppet kunna 
utöva självkritik, för att utan omsvep kunna nämna fel 
och svaghet vid dess rätta namn. Rysslands klassmed-
vetna arbetare har skapat ett sådant parti och ställt upp 
en sådan förtrupp, som under världskriget och den inter-
nationella opportunismens sammanbrott i hela världen 
visat sig så som ingen annan besitta förmågan att fylla 
sin plikt som internationella revolutionära socialdemo· 
krater. Den väg vi slagit in på har prövats genom den 
svåraste kris och har än en gång visat sig vara den enda 
riktiga vägen: låt oss följa den ännu beslutsammare. ännu 
fastare, låt oss föra fram nya förtrupper, låt oss försöka 
nå därhän, att de inte endast utför detta samma arbete, 
utan också att de slutför det på ett riktigt sätt. 

För det andra har processen utvecklat en i den inter-
nationella socialismens historia hittills aldrig skådad bild 
av, hur en revolutionär socialdemokrati utnyttjar parla-
mentarismen. Exemplet av detta utnyttjande kommer 
bättre än aUa tal att appellera till de proletära massornas 
sinne och hjärta, kommer att mera övertygande än· alla 
argument vederlägga de opportunistiska legalitetsanhän-
garna och de anarkistiska frasmakarna. Referatet om 
Muranovs illegala arbete och Petrovskijs anteckningar 
kommer att för lång tid bli ett mönster för det arbete av 
de deputerade, som vi varit tvungna att sorgfäJligt dölja 
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och vars bet.ydelse alla klassmedvet.na arbetare i Ryssland 
nu allt. mera uppmärksamt kommer alt sätta sig in i. I 
en tid, då. nästan alla :tsocialistiska» (förlåt att vi okvä-
dar detta ord!) deputerade i Europa visat sig vara chau-
vinister och chauvinistlakejer, då. den beryktade :t europe-
ismen», som tjusat vå.ra liberaler och likvidatorer, visat 
sig vara en stupid vana vid slav-legalitet - har i Ryss-
land framträtt ett arbetarparti, vars deputerade inte lyst 
med sin svada, inte med att ha :ttillträde'; till de borger-
liga, intellektuella salongerna, inte med den :teuropeisku 
advokatens och parlamentarikerns affärscluglighet utan 
genom sina förbindelser med arbetarmassorna, genom. sitt 
självuppoffrande arbete bland dessa massor, genom att 
fylla den illegala propagandistens och organisatörens an-
språkslösa, obemärkta, tunga, otacksamma och särskilt 
farliga funktioner. Att stiga uppå.t - att få. namn om sig 
som en deputerad eller en minister med inflytande i :tso-
cieteten:t - det var i verkligheten innebörden i den l'euro-
peiska» (läs: lakejska) »socialistiska» parlamentarismen. 
Att stiga ned - att hjälpa till att upplysa och förena de 
exploaterade och förtryckta - det är den paroll, som 
Muranovs och Petrovskijs exempel proklamerar. 

Och denna paroll kommer att få. världshistorisk bety-
delse. Ingen enda tänkande arbetare i något enda land i 
världen kommer att gå med på att framdeles ge sig till-
freds med den borgerliga parlamentarismens legalitet -
sedan denna legalitet i alla framskridna länder med ett 
enda penndrag upphävts och endast lett till det intimaste 
faktiska förbund mellan opportunisterna och bourgeoisin. 
Den som drömmer om. »enheb mellan de revolutionära 
socialdemokratiska arbetarna och de )europeiska» social-
demokraterna av gårdagens - och dagens - typ, som 
hyllar legaliteten, ha n har ingenting lärt och allting 
glömt, han är faktiskt bourgeoisins bundsförvant och 
proletariatets fiende. Den som hittills inte förstått, varför 
och i vilket syfte Ryska socialdemokratiska arbetarfrak-

. lionen avskilt sig från den socialdemokratiska fraktionen, 
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som slutit fred med legalismen och opportunismen, han 
bör nu ta lärdom av processreferatet om Muranovs och ' 
Petrovskijs arbete. Detta arbete har inte ettflast dessa 
båda deputerade utfört, och endast hopplöst naiva perso-
ner kan drömma om att ett sådant arbete kan förenas 
med et~ »vänligt, tolerant förhållande» till Nasja Sarja 
eller till Severnaja Rabottjaja Gaseta, till Sovrcmennik, 
till Organisationskommitten eller till Bund. 

Regeringen hoppas kunna skrämma arbetarna genom 
att skicka medlemmarna av den Ryska socialdemokratiska 
arbetarfmktionen till Sibirien? Den kommer att miss-
lyckas. Arbetarna kommer inte att låta skrämma sig utan 
ännu bättre förstå sina uppgifter, arbetarpartiets upp-
gifter till skillnad från likvidatorerna och socialchauvi· 
nisterna. Arbetarna kommer att lära sig att välja in i 
duman endast sådana personer som Ryska socialdeJ;llokra-
tiska arbetarfraktionens medlemmar, för att utveckla en 
likadan och ännu bredare, men samtidigt ännu hemligare 
verksamhet bland massorna. Regeringen har för avsikt att 
döda den »illegala parlamentarismen» i Ryssland! Den 
kommer endast att stärka det band, som förenar prole-
tariatet uteslutande med detta slags parlamentarism. 

För det tredje - och det är det viktigaste - har pro-
cessen' mot Ryska socialdemokratiska arbetarfraktionen 
för första gången gett eJt öppet, i miljoner exemplar i 
Ryssland spritt, objektivt material beträffande den vikti· 
gaste, grundläggande, väsentligaste frågan om de olika 
klassernas i det ryska samhället förhållande till kriget. 
Har man inte redan fått nog av det mördande tråkiga 
intellektuella pratet om »fosterlandsförsvarets» förenlig-
het med den »principielJa» (läs: frasrika eller hycklande) 
internationalismen? Vore det inte på tiden, att betrakta 
de fakta, med vilka inte några dussin frashjältar har att 
göra, utan klasserna, d. v. s. miljonerna av det verkliga 
livets människor, 

Mer än ett halvt år har förgått sedan krigets början, 
Den legala och illegala pressen av alla riktningar har ut-
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talat sig, alla partigrupper i duman har fastställt sin 
ståndpunkt ett mycket otillräckli~ men det enda 
objektivä uttrycket för våra klassgrupperingar. Proces-
sen mot Ryska socialdemokratiska arbetarfraktionen och 
ekot av den "i pressen har dragit facit av hela detta mate-
rial. Processen har visat, att de framskridna represen-
tanterna för proletariatet i Ryssland inte endast i all-
mänhet är fientligt stämda mot chauvinismen utan i syn-
nerhet står på vårt Centralorgans ståndpunkt. De depu-
terade häktades den 4 november 1914. Mer än två måna-
der har de alltså utfört sitt arbete. Med vem och hur har 
de utfört det? Vilka' strömningar inom arbetarklassen 
har de återspeglat och gett uttryck åt? Svaret på denna 
fråga ger det faktum; att materialet för konferensen ut-
gjordes av »teserna» och Socialdemokrat, att vårt partis 
Petersburgskommitte flera gånger gett ut flygblad med 
samnui innehåll. Något annat material fanns det inte på 
konferensen. Om några andra strömningar i~om arbe-
tarklassen hade de deputerade inte för avsikt att med- I 
dela konferensen, ty det fanns inga andra strömningar. 

Måhända gav medlemmarna av Ryska socialdemokra-
tiska arbetarfraktionen endast ' uttryck åt uppfattningen 
bland arbetarnas minoritet? Vi är inte berättigade att 
göra ett sådant antagande, ty under två och ett halvt år 
- fvån våren 1912 till hösten 1914 - har dessa depu· 
terade arbetat i fullständigt ideologisk solidaritet med 
Pravda, vilken kring sig samlat fyra femtedelar av Ryss-
lands klassmedvetna arbetare. . Det är ett faktum. Om 
bland dessa arbetare en i någon mån betydande protest 
skulle ha rests mot CK:s ståndpunkt så skulle denna pro-
test inte ha kunnat undgå att komma till uttryck i ett 
eller flera resolutionsförslag. Ingenting dylikt har proces-
sen bragt i dagen, ehuru den, som man väl kan såga, 

_. »bragt i dagen» mångt och mycket av Ryska socialdemo· 
kratiska arbetarfraktionens arbete. De med Petrovskijs 
hgnd gjorda korrekturen uppvisar inte ens den ringaste 
schattering. 
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Fakta visar, att de ryska arbetarnas klassmedvetna 
avantgarde redan- under de första månaderna efter krigs-
utbrottet faktiskt slöt upp omkring vårt partis Central· 
kommitte och Centralorgan. Så obehagligt detta faktum 
än må vara för en eller annan »fraktion», så är det obe-
stridligt. De i anklagelseakten citerade orden: :tDet är 
nödvändigt, att man inte riktar vapnen mot sina bröder, 
löneslavarna i andra länder, utan mot de borgerliga rege-
ringarnas och partiernas reaktion i alla länder» - dessa 
ord kommer tack vare processen att sprida och har redan 
över hela Ryssland spritt maningen till proletär inter-
nationalism, till proletär revolution. Klassparollen från 
arbetarnas avantgarde i Ryssland har tack vare proces· 
sen nu nått fram till de bredaste massor. 

Bourgeoisins och en del av småbourgeoisins epidemiar-
tade chauvinism, vacklandet hos en annan del och en så-
dan appell från arbetarklassen - det är den faktiska, 
objektiva bilden av våra politiska uppdelningar. Med 
denna faktiska bild och inte med de intellektuellas och 
gruppbildarnas fromma önskningar måste man koordine-
ra sina »perspektiv», förhoppningar och paroller. 

Pravda-anhängarnas tidningar och »muranovtypens» 
arbete har skapat enhet blanIi fyra femtedelar av de 
klassmedvetna arbetarna i Ryssland. Omkring 40.000 
arbetare har köpt Pravda och mycket flera har läst den. 
Till och med om krig, fängelse, Sibirien och straffarbete 
kommer deras led att glesna femfalt och tiofalt mera, så 
kan man inte tillintetgöra ett sådant skikt. Det lever. 
Det är besjälat av revolutionär anda och antichauvinism. 
Endaat det står mitt ibland folkmassorna och i deras dju-
paste mitt som förkunnare av de arbetandes, exploatera-
des och förtrycktas internationalism. Endast det håller 
stånd i det allmänna förfallet. Endast det leder de halv-
proletära ! skikten bort från kadetternas, trudovikernas, 
Plechanovs ~och Nasja Sarjas sodalchauvinism till socia-
lismen. Dess existens, dess ideer, dess arbete, dess appell 
till »broderskap med !öneslavarna i andra länder» har 
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genom processen mot Ryska socialdemokratiska arbetar-
fraktionen åskådliggjorts för hela Ryssland. 

Med detta skikt måste man samarbeta, dess enhet måste 
försvaras mot socialchauvinisterna; det är den enda väg, 
på vilken Rysslands arbetarrörelse kan utvecklas i rikt-
ning mot den sociala revolutionen och inte till den natio-
nell-liberala »europeiska» typen. 

SOcWldcmokrut 1!r 40, den 29 mars 1915. 
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lEN I NS SAMlADE SKRIHER 
j IIrvol (omfatta1lde 20 band.) 

Lenins väldiga intlytande, som leda,'c tör 
bolsjevikernas parti, vilken t spetsen för de 
arbetandes miljonmassor genomförde den stora 
ryska revolutionen, som skapare och grundläg-
gare av sovjetstaten och Kommunistiska Inter-
nationalen, det inflytande som han utövat och 
utövar pA världspolitiken över huvud och sär-
skilt på den Internationella arbetarrörelsen, ä" 
a llmönt erkänt. Men Lenins historiska bety-
delse I sin verkliga omfattning är I dag här I 
landet mer anad än känd. Vill man lära. känna 
Lenins gigantiska arbete, lir det nödvändigt 
att känna det väsentliga sv hans politiskt-
litterära arv. 

Lenins polltlskt-revoluUonära verksamhet 
omfattar en tidsrymd av ungefär 30 å r. Definh 
verksamhet har sin återspegling I Lenins litte-
rära arbete. Lenins roll och betydelse för dcn 
revolutionära a rbetarl'öl-elsens leoI'! och prak-
tik kan endrult jämföl'as med Marx' och 
Engels'. 

Utgl\'andet av Lenins samlade sk rifter I ur-
val genom Arbetarkulturs Förlag betyder etl 
oerhört berikande av den revolutionära, marx-
istiska litteraturen som på vårt språk är sA 
sparsamt representerad. 

Bliv abOlHle'llt.' 
Begär prospekt och upplysningal', 
Varje band säljes också. separat! 

ARBEl ARKUL TURS FOR LAG 
KUNGSGATAN 81, STOCKHOLM. 
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