ERIC HOBSBAWM:

Lenin og
"arbeideraristokratiet"

Dette emnet kan passende behandles av en britisk marxist
siden Lenin klart har avledet begrepet "arbeideraristokrati"
fra den britiske kapitalisme i det nittende århundre. Hans
konkrete referanser til teorien om "arbeideraristokratiet"
som et eget lag i arbeiderklassen, er utelukkende hentet
fra England (skjønt han i sine studienotater om imperialismen også bemerker lignende fenomen i de "hvite" deler av
det britiske kolonirike). Selve betegnelsen skriver seg med
temmelig stor sikkerhet fra en artikkel Engels skrev i 1885
- og som ble trykt på nytt i innledningen til 1892-utgaven
av The Condition 06 the Wo~king Cla~~ in England in I844 hvor han omtaler de engelske fagforeningene som "et aristokrati innen arbeiderklassen".
Det angjeldende uttrykk kan kanskje tilskrives Engels, men
begrepet var velkjent i den engelske politiske og sosiale
debatt, spesielt i 1880-årene. Det var alminnelig akseptert
i England i denne perioden at arbeiderklassen inneholdt et
bedrestilt lag - en minoritet, men likevel tallmessig stor som vanligvis ble identifisert med the a~ti~an~, dvs. industriarbeidere som enten var håndverkere eller som var spesielt dyktige. Mer spesielt ble disse bedrestilte identifisert med de som var organisert i fagforeninger og andre arbeiderklasseorganisasjoner. Uttrykket ble også benyttet på
denne måten av utenlandske observatører, se f.eks. SchulzeGaevernits 1), som Lenin bifallende siterer på dette punkt
i det berømte åttende kapitel i Impe~iali~men. Denne konvensjonelle identifikasjon var ikke fullstendig holdbar,
men i likhet med de alminnelig forekommende formuleringer
om et øvre lag i arbeiderklassen, reflekterte den en klar
sosial realitet. Hverken Marx, Engels eller Lenin "oppfant"
et a rbeideraristokr a ti. Det eksisterte bare altfor synlig
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i England i den andre halvdel av det nittende århundre.
Videre: Hvis det eksisterte noe · annet sted, så var det opplagt mye mindre synlig eller mye mindre betydningsfullt.
Lenin antok at det ikke eksisterte noe annet sted før den
imperialistiske epoke.
Det nye i Engels' argument lå et annet sted. Han hevdet at
dette arbeideraristokrati var blitt muliggjort av Englands
industrielle verdensmonopol, og at det derfor ville forsvinne elle smelte mer sammen med resten av proletariatet når
dette monopol brøt sammen. Lenin fulgte Engels på dette
punkt, og i årene umiddelbart før 1914 da den britiske arbeiderbevegelse ble radikalisert, tenderte han sterkt i retning av å understreke den andre halvpart av Engels' argument. Se f.eks. Hans artikler "English Debates on a Liberal
Workers' Policy" (1912), "The British Labor Movement" (1912)
og "In England, the Pitiful Results of Opportunism" (1913).
Mens Lenin ikke tvilte et Øyeblikk på at arbeideraristokratiet utgjorde grunnlaget for opportunismen og de liberale
strømninger innen arbeiderbevegelsen, så syntes det som om
han på dette tidspunkt ikke la noen særlig vekt på de internasjonale aspektene ved argumentet. Han brukte det f.eks.
tilsynelatende ikke i sin analyse av revisjonismens sosiale
røtter. (Se "Marxism and Revisionism" 1908 og "Differences
in the European Labor Movement" 1910). Her argumenterte han
snarere med at årsaken til revisjonismen var å finne i bestemte marginale virkninger av den kapitalistiske utvikling.
Denne utvikling førte til en vedvarende frembringelse av
visse middelklassepregede lag - folk som drev småverksteder,
hustjenere etc. - som så kontinuerlig ble "støpt" inn i
proletariatets rekker, slik at de proletære partier uunngåelig ble infiltrert av småborgerlige tendenser.
De standpunkter Lenin hadde kommet frem til på grunnlag av
sin oppfatning av arbeideraristokratiet, avvek noe fra de
synspunkter Engels hadde gitt uttrykk for på dette punkt,
og det skal bemerkes at han beholdt dem - i hvert fall delvis - gjennom hele sitt politiske liv. Her er det kanskje
relevant å bemerke at Lenin ikke hadde sine kunnskaper om
fenomenet bare fra skriftene til Marx og Engels - som kommenterte den britiske arbeiderbevegelse hyppig - og fra
sitt personlige bekjentskap med marxister bosatt i England,
men også fra det mest omfattende og mest velinformerte arbeide om de "aristokratiske" fagforeninger i det nittende
århundre, Sidney 2) og Beatrice Webbs 3) Indu~tnial Vemocnacy. Denne boken kjente han til den minste detalj, idet
han hadde oversatt den i sitt sibirske eksil. Lenin fortsatte å gjengi opplysninger fra Webbs verker.mange år senere, og spesielt i sin argumentasjon i Hva må. gjøne~? refererer han til Indu~tnial Vemocnacy.
Ifølge Lenin kunne man helt eller delvis trekke to konklusjoner på grunnlag av erfaringene fra det britiske arbeid-
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eraristokrati. Den første var at "dersom man blindt følger
enhver spontan tilbøyelighet innen arbeiderbevegelsen - noe
som forutsetter både en undervurdering av farene ved den
sosialdemokratiske ideologi og en undervurdering av den
rolle "det bevisste element" spiller for å motvirke denne
ideologi - 6å bety~ dette, hva enten man like~ det elle~

ikke, at den bo~geklige ideologi vil øke 6in inn 0lytel6e
blant akbeide~ne". Den andre konklusjonen var at en ren

fagforeningskamp "nødvendigvis må være en kamp med utgangspunkt i det enkelte fag fordi arbeidsbetingelsene varierer
så vidt meget fra det ene faget til det andre. Kampen for
å 6o~bed~e disse betingelsene må fØlgelig føres av de enkelte fag hver for seg". (Jfr. Hva må gjøke6? Den andre
konklusjonen blir der underbygget med direkte referanse til
Webbs).
Den første av disse konklusjonene synes å være basert på
det synspunkt at borgerskapets ideologi vil være fremherskende under kapitalismen, med mindre den blir systematisk
motvirket av "det bevisste element". Denne viktige observasjon fører oss langt utover det blotte spørsmål om arbeideraristokratiet ,og vi trenger ikke å utdype den mer her.
Den andre konklusjonen har nærmere tilknytning til arbeideraristokratiet. Den peker på at en rent "Økonomisk orientert" arbeiderbevegelse vil tendere mot å dele arbeiderklassen opp i "egoistiske" ("småborgerlige") segmenter som hver
for seg fremmer sine egne interesser på bekostning av de
andre, og de gjør det om nødvendig i samarbeide med sine
egne arbeidsgivere. Utgangspunktet for denne oppdeling av
arbeiderklassen er å finne i den "ujevne utvikling" innen
kapitalismen, dvs. mangfoldigheten i betingelsene i de forskjellige industrier, regioner etc. innenfor den samme Økonomi. (Lenin refererte flere ganger til Birmingham-alliansene som eksempel på dette. Disse alliansene ble etablert
i 1890-årene og var en felles blokk mellom fag-foreninger
og arbeidsgivere som tok sikte på å opprettholde prisene i
forskjellige metallfag. Det er overveiende sansynlig at han
også har fått disse opplysningene fra Webbs.) En slik rent
"Økonomisk orientert" arbeiderbevegelse vil følgelig tendere mot å sprenge proletariatets enhet, Ødelegge dets politiske bevissthet og svekke eller motvirke dets revolusjonære rolle.
Dette argumentet er også meget generelt. Vi kan oppfatte
arbeideraristokratiet som et spesialtilfelle av denne generelle modellen. Arbeideraristokratiet oppstår når den Økonomiske situasjon innen kapitalismen gjør det mulig å innrømme proletariatet betydelige konsesjoner og når et bestemt
lag innen proletariatet klarer - p.g.a. sin spesielle knapphet, dyktighet, strategiske posisjon, organisasjonsmessige
styrke etc. - å etablere merkbart bedre betingelser for seg
selv enn de andre. FØlgelig vil det kunne være historiske
situasjoner - som i England på slutten av det nittende år-
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hundre - da arbeideraristokratiet nesten kan identifiseres
med den effektive fagforeningsbevegelse, noe Lenin fra tid
til annen var nær ved å hevde.
Men om argumentasjonen i prinsippet er mer generell, så kan
det ikke være tvil om at det var arbeideraristokratiet som
var i Lenins tanker når han brukte argumentet. Igjen og
igjen finner vi at han brukte fraser som disse: "Den småborgerlige yrkesånd som hersker innen dette arbeideraristokrati" ("The Session of the International Socialist Bureau",
1908), "de engelske fagforeninger er trangsynte, aristokratiske og like egoistisk innstilt som spissborgeren",
"engelskmennene roser seg selv for sitt "praktiske grep på
tingene" og sin negative innstilling til generelle prinsipper. Dette er et uttrykk for den yrkesånd som råder innen
arbeideraristokratiet" ("English Debates on a Liberal Workers Policy", 1912) og "dette arbeideraristokrati ... har
isolert seg selv fra de proletære masser i lukkede, egoistiske yrkesorganisasjoner" ("Harry Quelch", 1913). Enn videre ble denne sammenheng noe senere fremstilt med den største klarhet i en omhyggelig gjennomtenkt programerklæring
(i virkeligheten i hans "Preliminary Draft Theses on the
Agrarian Question for the Second Congress of the Communist
International", 1920):

Indu6tnianbeidenne kan ikke fiullfiøne 6in venden6hi6toni6ke
oppgave - dv6. å finigjøne menne6keheten fina kapitalen6 åk
og knigen - den6om di66e anbeidenne utelukkende en opptatt
av 6ine ynken, 6ine 6nevne ynke6intene66en og med 6elvtilfined6het inn6knenken 6eg til å anbeide fion å fionbedne 6ine
egne, delvi6 utholdelige 6måbongenlige betingel6en. Vette
en nøyaktig hva 6om henden med "anbeidenani6toknatiet" i
mange finem6knedne land, og di66e "anbeidenani6toknatiene"
tjenen 6om ba6i6 fion de tidligene anfiønte 6o6iali6ti6ke
pantien i den andne intenna6jonalen.
Dette sitatet, som forener Lenins tidligere og senere ideer
om arbeideraristokratiet, fører oss naturlig fra hans tidligere til hans senere teorier. Disse senere teorier er vel
kjente for alle marxister. De daterer seg hovedsakelig fra
perioden 1914-1917, og utgjør deler av Lenins forsøk på å
fremskaffe en sammenhengende marxistisk forklaring på krigens utbrudd og spesielt det samtidige og traumatiske sammenbrudddet til den andre internasjonale og flesteparten
av de partier som hadde dannet den. De har fått sin mest
omfattende fremstilling i det åttende kapitel av Impeniali6men og i artikkelen "Imperialism and the Split in the
Socialist Movement", som er skrevet litt senere enn Impeniali6men og utfyller denne.
Argumentasjonen i Impeniali6men er velkjent, skjønt kommentarene i "Imperialism and the Split" ikke er så kjente.
Grovt sagt kan argumentasjonen sies å være som følger:

74

Takket være den britiske kapitalismens spesielle situasjon
- "veldige koloniale besittelser og monopol på verdensmarkedene" - tenderte den britiske arbeiderklasse allerede i
midten av det nittende århundre mot å bli delt i en favorisert minoritet av arbeideraristokrater og et meget større lavere lag. Det øvre lag "ble borgerlig" mens en del av
proletariatet samtidig "tillot seg selv å bli ledet av folk
som var kjøpt av borgerskapet eller i hvert fall lØp deres
ærender". Hva som en gang var et særegent fenomen innenfor
den britiske imperialismen, kan nå finnes igjen innenfor
alle de imoerialistiske maktene. Således var det karakteristisk for alle de ledende partier i den andre internasjonalen at de var befengt med opportunisme som siden degenererte til sosial-s.jåvini_Sille. Det finnes imidlertid ikke
lenger noe land hvor "opportunismen kan triumfere i arbeiderklassen slik den gjorde det i England i flere tiår av
gangen", fordi verdensmonopolet nå må deles mellom flere
konkurrerende land. Imperialismen har således frembragt det
fenomen vi omtaler som arbeideraristokratiet, men den har
også skapt de betingelser som vil føre til at arbeideraristokra tiet forsvinner.
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De relativt usystematiske tanker som finnes om dette i Impeniali~men blir sammenfattet til en mer fullstendig argumentasjon i "Imperialism and the Split". Arbeideraristokratiets eksistens blir forklart med utgangspunkt i det høye
profittnivå som et monopol skaper. Dette gjør det mulig for
kapitalistene "å benytte en del - og ikke en så rent liten
del heller - av profitten til å bestikke ~ine egne anbeidene, til å skape noe i retning av en allianse mellom arbeiderne og kapitalistene i et gitt land rettet mo~ andre land"
Denne "bestikkelsen" skjer ved hjelp av truster, finansielle oligarki, høye priser etc. (dvs. noe i retning av felles
monopoler mellom en gitt kapitalisme og arbeiderne innenfor denne kapitalisme). størrelsen på den del av profitten
som potensielt kan brukes til å bestikke arbeiderne er av ,
vesentlig betydning. Lenin anslo den til kanskje å være et ~ 7
hundre millioner franc av en billion. Under visse forhold
lt
er også det lag som profiterer på bestikkelsen, av vesentb
lig betydning. Derimot er "spørsmålet om hvordan denne lokkematen fordeles blant arbeiderpartiministre, "arbeiderpartirepresentanter" ... arbeiderpartimedlemmer i de forskjellige krigsindustrikomiteer, arbeiderpartifunksjonærer, arbeidere organisert i snevre håndverksforeninger, kontoransatte etc, etc. av mindre betydning". Resten av argumentasjonen - med unntak av det som vil bli nevnt nedenfor utvider argumentasjonen i Impeniali~men,men forandrer den
ikke i vesentlig grad.
Det er viktig å huske at Lenins analyse representerte et
forsøk på å forklare en spesiell historisk situasjon sammenbruddet til den andre internasjonalen - og å underbygge de spesielle politiske konklusjoner han trakk på
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grunnlag av dette sammenbruddet. Han hevdet for det første
at siden opportunisme og sosial sjåvinisme bare. var karakteristisk for en liten minoritet av proletariatet, måtte
de revolusjonære " gå leng~e og dype~e ned, til de virkelige masser". For det andre hevdet han at de "borgerlige arbeiderpartiene" var ugjenkallelig solgt til borgerskapet,
og at de hverken ville forsvinne før revolusjonen brøt ut
eller på noen som helst slags måte "vende tilbake" til det
revolusjonære proletariat, selv om de kanskje ville "sverge i Marx' navn" overalt hvor marxismen var populær blant
arbeiderne. De revolusjonære måtte således ta avstand fra
en kunstig enhet mellom det revolusjonære proletariat og
de opportunistiske og spissborgerlige strømninger innen arbeiderbevegelsen. Kort sagt måtte den internasjonale bevegelsen splittes slik at den sosialdemokratiske arbeiderbevegelse kunne erstattes av en kommunistisk arbeiderbevegelse.
Disse konklusjonene hadde tilknytning til en spesiell historisk situasjon, men analysen som underbygget dem var av
mer generell karakter. Enkelte av tvetydighetene i Lenins
argumentasjon om imperialismen og arbeideraristokratiet
skal ikke undersøkes for nøye her, idet denne argumentasjonen både var en del av en spesiell politisk polemikk og en
bredere anlagt analyse. Som vi har sett karakteriserte han
selv visse aspekter ved denne problematikk som "av underordnet betydning". Ikke dessto mindre er argumentasjonen i
visse henseende uklar eller tvetydig. Meget av vanskelighetene skyldes Lenins gjentatte påstand om at den korrumperte del av arbeiderklassen er og bare kan være en minoritet, eller endog - som han enkelte ganger polemisk påstår en Ørliten minoritet. Denne minoritet hevder han ståL i
motsetning til massene som ikke er "infisert med "borgerlig
aktverdighet"", og som marxistene må knytte seg til, fordi
"disse massene utgjør essensen i den marxistiske taktikk".
For det fØrsteer det opplagt at selv med utgangspunkt i
Lenins antagelser vil den korrumperte minoritet kunne være
en numerisk stor del av arbeiderklassen og en enda større
del av den organiserte arbeiderbevegelse. Selv om den bare
utgjorde 20% av proletariatet - slik tilfellet var med arbeiderorganisasjonene i England i slutten av det nittende
århundre og i Tyskland i 1914 (Lenin har selv brukt disse
eksemplene) - så kunne man ikke ganske enkelt se bort fra
den som en politisk faktor, og Lenin var for realistisk til
å gjøre det. Følgelig kan man merke en viss nøling i hans
formuleringer. Det var ikke ·a rbeideraristokratiet som sådant, men bare "et lag" av det som i økonomisk henseende
hadde desertert til borgerskapet. (Se "Imperialism and the
Split"). Hvilket lag han sikter til er imidlertid ikke
klart. De eneste grupper av arbeidere som spesielt blir
nevnt, er funksjonærene, politikerne etc. i de reformistiske deler av arbeiderbevegelsen. Disse utgjorde virkelig
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minoriteter - ørsmå minoriteter. De var korrumperte og had- 1
de enkelte ganger solgt seg åpenlyst til borgerskapet. Men ,
spørsmålet om hvorfor de fikk støtte fra sine tilhengere
nlir ikke diskutert.
For det andre skaper Lenins fremstilling en del usikkerhet
omkring den posisjon som arbeidermassene befant seg i. Det
er klart at den utbyttingsmekanismen som virker innenfor
et markedsmonopol, fungerer på en slik måte at den vil medføre fordeler for mer enn et lite lag av arbeiderklassen.
Det er god grunn til å anta at "noe i retning av en allianse mellom arbeidere og kapitalister i en gitt nasjon rettet
mot andre nasjoner" (og som Lenin illustrerer med Webbs'
tidligere nevnte Birmingham-allianser) vil medføre visse
fordeler for alle arbeidere, skjønt disse fordelene opplagt
er meget større for de vel organiserte og strategisk sterke
arbeideraristokrater. Det er riktignok sant at den britiske
kapitalismens verdensmonopol i det nittende århundre ikke
medførte noen særlige fordeler for de lavere lag av proletariatet, mens de medførte vesentlige fordeler for arbeideraristokratiet. Men dette skyldtes at det - i en situasjon
hvor en konkurranseorientert, liberal, "laissez-faire"-kapitalisme og inflasjon rådet grunnen - ikke fantes noen andre mekanismer enn markedsmekanismen (inklusive de kollektive forhandlinger som bare noen få grupper innen proletariatet var i stand til å føre) til å distribuere fordelene
av verdensmonopolet til de britiske arbeidere.
Men i den monopolkapitalistiske og imperialistiske periode
var ikke dette lenger tilfelle. Truster, opprettholdelse
av priser, "allianser" etc, representerte mekanismer som
medførte en jevnere fordeling av de innrømmelser som ble
gitt til de berørte arbeidere. Enn videre holdt statens
rolle på å forandre seg, noe Lenin var klar over.Lloyd Georges 4) sosialpolitikk (som Lenin diskuterte mest uttømmende i "Imperialism and the Split") tok sikte på å "sikre
de lydige arbeiderne den mest elementære lokkematen, i form
av sosiale reformer (trygder etc.)". Det er opplagt at slike reformer ville bety relativt mye mer for de "ikke aristokratiske" arbeidere enn for de allerede godt stilte
"aristokrater".
Endelig hevder Lenin i sin teori om imperialismen at "en
håndfull av de rikeste, priviligerte nasjoner" forvandlet
seg til "parasitter på de samfunn som omfattet den resterende del av menneskeheten", dvs. de forvandlet seg til
kollektive utbyttere, og han foreslår å dele verden opp i
"utbyttende" og "proletære" nasjoner. Kunne fordelene av
en slik kollektiv utbytting begrenses fullstendig til kun
å omfatte et priviligert lag av proletariatet i metropolene? Lenin var pinlig klar over at det opprinnelige romerske proletariat var en kollektiv parasittisk klasse. I
tilknytning til 1907-internasjonalens Stuttgartkongress
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bemerket han:

Ven kla66e 6om ikke elen nde, men hellen ikke anbeidin, en
ute av 6tand til å ka6te utbyttenne oven ende. Bane den
pnoletæne kla66e 6om oppnettholden 6am6unnet med 6itt anbeide, han makt til å gjennom6øne en vellykket 6o6ial nevolu6jon. Og nå 6en vi at det eunopei6ke pnoletaniat delvi6
han - 6om et ne6ultat av en vidtnekkende kolonial politikk
- kommet i en 6ltua6jon hvon 6am6unnet ikke oppnettholde6
av dene6 anbeide, men denimot av a~beidet til de koloniale
6olkene 6om pnakti6k talt en tnellbundne ... I vi66e land
6kapen dl66e 0onhold det matenielle og økonomi6ke gnunnlag
6on in6i6enlng av pnoletaniatet med kolonial 6jåvini6me.
Natunligvi6 kan dette kan6kje bane væne et midlentidig 6enomen, men man bøn likevel væne 6ull6tendig klan oven de
negative tnekk ved det, og 6on6tå det6 ån6aken . ..
"Marx refererte ofte til en meget treffende uttalelse av
Sismondi 5) som hevdet at proletarene i eldre tider levde
på bekostning av samfunnet, mens det moderne samfunn lever
på bekostning av proletarene" (1907). I sammenheng med en
diskusjon om arbeideraristokratiet ni år senere (se "Imperialism and the Split") gjentar han fortsatt at "det romerske proletariat levde på bekostning av samfunnet".
Lenins analyse av reformismens sosiale røtter presenteres
ofte som om den bane behandlet dannelsen av et arbeideraristokrati. Det kan selvføl~elig ikke benektes at Lenin understreket dette aspekt i s~n analyse meget sterkere enn noe
annet aspekt, og at han med tanke på å benytte det som et
politisk argument fremhevet det nesten fullstendig på bekostning av alle de andre aspektene. Det er også klart at
han nølte med å fØlge opp de andre delene av sin analyse
som ikke syntes å ha noen sammenheng med de politiske synspunkter han på det tidspunkt var overveldende opptatt av å
fremme. En nøye gjennomlesning av hans verker viser imidlertid at han betraktet andre aspekter ved problemet, og
at han var klar over enkelte av vanskelighetene ved utelukkende å anlegge et ensidig "arbeideraristokrati"-synspunkt
på det hele. Idag befinner vi oss i en posisjon hvor vi kan
vurdere Lenins verker i et historisk perspektiv. Det er mulig for oss å skille det som er av permanent relevans i Lenins argumentasjon fra det som kun gjenspeiler begrensningene i hans informasjoner eller kun har gyldighet for en bestemt politisk situasjon.
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Hvis vi prøver å bedømme hans arbeide om "arbeideraristokratiet" i et slikt perspektiv, kan vi konkludere med at
hans verker i perioden 1914-1916 er noe mindre tilfredsstillende enn den dyptpløyende tankerekke han systematisk utviklet fra Hva må gjøne6? til Pnel .l minany Vna6t The6e6 on
the Agnanian Que6tion i 1920. Selv om meget av den analyse
som ligger til grunn for "arbeideraristokratiet" kan anven-
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des på den imperialistiske epoke, så begynte i virkeligheten den klassiske modell av imperialismen (dvs. den britiske imperialisme i det nittende århundre) - som dannet
grunnlaget for Lenins analyse av arbeideraristokratiet senest i 1914 å opphøre å være et adekvat utgangspunkt for
en forklaring av reformismen i den britiske arbeiderbevegelse.Skjønt med tilknytning til et bestemt lag i arbeiderklassen nådde sansynligvis reformismen sitt toppunkt allerede i slutten av det nittende århundre eller tidlig i det
tyvende århundre.
På den andre side må den mer qenPrPllP argumentasjon om farene ved en "spontan" og "egoistisk" Økonomisk orientering
innen fagforeningene sies å ha full gyldighet - til tross
for at det historiske eksempel denne argumentasjon refererer til er det britiske arbeideraristokrati på slutten av
det nittende århundre. Denne argumentasjon er i virkeligheten en av Lenins mest fundamentale og permanent opplysende bidrag til marxismen.
Oversatt av Knut Aarvak.
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