
Bernd Rabehl:

Den marxistiske teorien om 
overgangssamfunnene - illustrert 
med utviklingen av den russiske 
revolusjon

Denne framstillingen av teorien om overgangssamfunnet ble skre
vet i 1970 i tilknytning til et bidrag om leninistisk realpoli
tikk. Den begrenser seg til å gi MarxT og Lenins analyse av den 
russiske revolusjon. Den ser altså bort fra de konkrete poli
tiske kontroversene. Heller ikke blir forholdet mellom Marx* 
kapitalanalyse og Lenins imperialismeteori drøftet nærmere her.

I

FRAMSTILLINGEN AV DET SOSIALISTISKE SAMFUNNET SOM BESTEMT 
NEGASJON AV KAPITALISERTE FORHOLD

a) Allmen bestemmelse av den kapitalistiske produksjonens dob
beltkarakter

I et brev til Kugelmann utlegger Marx de materialistiske sam
menhengene i de før-kapitalistiske, kapitalistiske og sosial
istiske samfunnsformer:

"Det er innlysende at det samfunnsmessige arbeid nødvendig
vis må fordeles i bestemte forhold. Den bestemte formen 
for samfunnsmessig produksjon kan overhodet ikke oppheve 
denne nødvendighet, men bare forandre framtredelsesformen 
for fordelingen av arbeidet. Naturlover kan overhodet ikke 
oppheves. Det som kan forandre seg i de historisk for
skjellige perioder*er bare den form som disse lovene set
ter seg gjennom. Og i et samfunn der sammenhengen i det 
samfunnsmessige arbeidet gjør seg gjeldende som privat byt
te av individuelle arbeidsprodukter, tar fordelingen av 
arbeidet nettopp form av arbeidsproduktets bytteverdi
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(vareform). Vitenskapen går nettopp ut på å avdekke hvor
ledes verdiloven setter seg igjennom. Men skulle man "for
klare" alle de fenomener som tilsynelatende motstrider 
loven før man har avdekket loven, så måtte man skape vit
enskapen forut for vitenskapen."1

Forandringen av formen til det samfunnsmessige arbeid er result
at av forandringen av produksjons- og bytteforholdene, av pro
duksjonsmåten og dermed av klassemotsetningene i de forskjel
lige slags samfunn. Om de lønnsarbeidere som er ekspropriert 
fra produksjonsmidler og eiendom og derfor er "frie" lønnsar
beidere, tilbyr kapitalen sin arbeidskraft som vare på marked
et, selger den og slik underkaster seg de kapitalistiske verdi- 
økningsbetingelsene (som samtidig bestemmer livsbetingelsene 
til denne lønnsarbeiderklassen), eZXev om de setter seg opp mot 
denne formen for arbeid og overtar fabrikkene i egen regi, er 
ifølge Marx igjen avhengig av produktivkreftenes utviklingsni
vå, klassekampens former og omveltningen av det kapitalistiske 
samfunn gjennom proletariatet.

Da denne utviklingen av det samfunnsmessige arbeid i samfunnets 
forskjellige produksjons- og reproduksjonsformer blir grepet 
gjennom framstillingen av det allmene kapitalbegrepet (den hist
oriske nødvendigheten av den kapitalistiske formen for produk
sjonen skal bevises)^må dette begrepet ha en overgangskarakter, 
d.v.s. de kategoriene som uttrykker utviklingen av det samfunns
messige arbeid på de forskjellige trinn i produksjons- og klasse
forholdene, må angi formene til det sosialistiske samfunn i den 
bestemte negasjon av denne utvikling.2 Det ligger ikke i dette 
at Marx gjennom sin arialyse av kapitalakkumulasjonen samtidig 
skulle ha stilt opp en teori om omformingen av samfunnet til 
sosialismen. Men han har formulert de avgjørende betingelsene 
for et sosialistisk samfunn som negerer den kapitalistiske pro
duksjons- og distribusjonsmåte i en bestemt form.3 .

I et brev til Engels framhever Marx at først igjennom analysen 
av dobbeltkarakteren til arbeidet, til arbeidsproduktene og der
med også dobbeltkarakteren til kategoriene i den kapitalistiske 
produksjonsformen, kan den kritiske framstilling av den polit
iske økonomiens system lykkes. Han peker på

"at siden varen er både bruksverdi og bytteverdi, så må 
også det arbeid som er nedlagt i varen ha en dobbeltkar
akter, mens den enkle analyse av arbeidet uten nærmere be
stemmelser (sans phrase) slik som hos Smith, Eikardo o.a. 
overalt må støte på noe uforklarlig. Det er dette som i 
virkeligheten er hele hemmeligheten ved den kritiske me
tode."4
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Gjennom denne utarbeiding av dobbeltkarakteren til kategoriene 
i den kapitalistiske utvikling kan man framstille den historiske 
nødvendigheten av kapitalismen, den kapitalistiske produksjonens 
allmene historiske skranke som viser seg i motsetningen mellom 
de utviklede produktivkreftene og de trange produksjonsforhold.
Man kan framstille tendensen til sosialiseringen 4a av produk
sjonen innenfor rammen av kapitalismen. Marx har framstilt de 
enkelte trinn i den allmene kapitalistiske utvikling som result
at av den virkelige historie, som den samfunnsmessige utvikling 
av kapitalismens produksjon og klasseforholdene. I sin ana
lyse har han så gått over fra denne abstraksjonen igjen til den 
konkrete kapitalistiske helhetsprosess med alle dens formidling
er og historiske særegenheter.5

Den enkle, allmene kategorien, varen, er "det borgerlige samfun
nets k.imecelle."8 Fasene i den enkle og utvidete vareproduksjon 
beskriver samtidig oppkomsten av vareøkonomien, verdilovens gjen
nombrudd, utviklingen av varemarkedet og den prosess som skaper 
skillet mellom en kapitalist- og lønnsarbeiderklasse.7

Verdien er en historisk form for det samfunnsmessige arbeid.8 
Arbeidets dobbeltkarakter av å være konkret, nyttig arbeid og 
samtidig abstrakt arbeid, samfunnsmessig nødvendig arbeidstid 
som skal til for å framstille produktet ved et gjennomsnitt av 
den samfunnsmessige arbeidsproduktiviteten, framtrer som ar
beidsproduktets dobbeltform, som varens bruks- og bytteverdi.8 
Ved hjelp av dette begrepet om arbeidets dobbeltkarakter maktet 
Marx å utlede utviklingen av varens verdiform, pengene og ende
lig utviklingen av kapitalen.10 Kapitalens utvikling er utvik
lingen av verdiens forøkingsprosess. Historisk består denne i 
ekspropriasjonen av småprodusentene, bøndene og lønnsarbeiderne, 
og inneholder dermed framveksten av klasseforholdet mellom lønns
arbeid og kapital. I dette klasseforholdet tilegner kapitalen seg 
merarbeidet som merverdi gjennom oppkjøpet av varen arbeidskraft 
og gjennom anvendelsen av denne arbeidskraften i produksjonen.11

Denne dobbeltkarakteren til arbeidet framtrer i den kapitalist
iske produksjonsprosess som enheten av den tekniske arbeidspro
sess og verdiøkingsprosess, som enheten av konkret bruksverdi- 
skapende og dette arbeidets kapitalistiske form.12 I arbeidspro
sessen blir produksjonsmidler, på råstoff og hjelpestoffer forvand
let til bruksverdier gjennom den produktive bearbeidelse; i 
verdiøkingsprosessen blir det skapt en ny verdimengde hvis over
skudd frembringer merverdien og dens forskjellige former for pro
fitt, grunnrente og rente etter at produksjonskostnadene for den 
variable kapital og for de benyttede råstoffer og hjelpestoffer 
er trukket fra. Den kapitalistiske formen for^det samfunnsmessige 
arbeid kommer til uttrykk i den kapitalistiske måten å lecje,pro
duksjonen på. Denne formen til det kapitalistiske herredømmet
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i bedriften er et kjennetegn på kapitalens verdiøkende målsettinj 
å presse et maksumum av merarbeid for kapitalen ut av arbeids
kraften gjennom metoder for ekstensiv og intensiv utbytting. Led
elsen av storindustri under kapitalismen er derfor ikke i første 
rekke et resultat av arbeidsprosessen og den teknisk nødvendige 
sentralisering av produksjonen, men et resultat av kapitalens 
verdiøkingsbetingelser: målsettingen å høyne profittraten gjennoi 
økonomisering av det foreliggende produksjonsutstyr, gjennom in
tensiv utbytting av arbeideren.13

I definisjonen av kapitalens organiske sammensetting skiller 
Marx mellom bruks- og bytteverdisiden som en konsekvent fortset
telse av dobbeltbestemmelsen av arbeidet og dets produkt/1v
Ved hjelp av dette skillet mellom den tekniske- og verdimessige 
side i kapitalens sammensetning kan man på den ene side påvise 
kapitalakkumulasjonens sosialiserende funksjon og på den andre 
side skrankene i den kapitalistiske produksjon, dens motsigelser

Da denne dobbeltkarakter i den allmene kapitalistiske utvikling 
er inneholdt i det allmene kapitalbegrepet, blir det mulig å gi 
en allmen disposisjon for en teori om overgangssamfunnet. Ut fra 
bruksverdisiden kan det framsettes allmene påstander om det so
sialistiske samfunn som negasjon av den kapitalistiske utvikling 
på et bestemt trinn i kapitalakkumulasjonen.16 Den spesifikke 
formen til det samfunnsmessige arbeid under kapitalismen, som bl 
regulert gjennom verdiloven, kan erstattes av det samfunnsmessig 
arbeidets sosialistiske form, der produktivkreftene er befridd 
fra de kapitalistiske lenker. Denne form kan bare innføres og 
oppbygges av de assosierte produsentene som en bevisst planleg
ging av produksjon og fordelingen når den industrielle storpro
duksjon og sosialiseringen av produksjonen innenfor kapitalismen 
rammer allerede har satt seg igjennom, og produsentene - som til 
nå har vært lønnsarbeidere - har tilegnet seg ferdigheter for å 
kontrollere det kompiiserte produksjonsapparatet og for å styre 
og lede det. Sosialiseringen av produksjonen under sosialismen 
konsentrere seg om den tekniske arbeidsprosessen, ikke om den ka 
pitalistiske produksjonens overleverte metoder og former. Såvel 
ledelsen av industrien og den samfunnsmessige reproduksjon i sin 
helhet som metddene for arbeid, kontroll og distribusjon må ten- 
densielt bli frigjort fra de kapitalistiske verdiøkingsbeting
elser, d.v.s. fra formene for ekstensiv og intensiv utbytting og 
fra det kapitalistiske lønnssystemet med akkordlønn og presta
sjonslønn. Arbeidernes planlegging av den samfunnsmessige produk 
sjon må på den ene side ta sitt utgangspunkt i den tekniske sent 
ralisering av det samfunnsmessige arbeide, og på den andre side 
desentraliseringen som først setter produsenten på fabrikknivået 
og avdelingene i stand til å kontrollere produksjonen.17 Den 
kapitalistiske stat, som uttrykk for og resultat av den kapital
istiske produksjonsmåten, må i overgangssamfunnet "dø hen" i der
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grad de "statlige” funksjoner blir overført til produsentene.1

Oppgavene i omformingen av samfunnet består i å virkeliggjøre 
de tendenser til sosialisering som allerede oppstår i den kapi
talistiske produksjonen. Kapitalens "historiske misjon" ligger 
ifølge Marx i det at kapitalen ødelegger de førkapitalistiske 
produksjonsformer og som selvforøkende verdi er tvunget til å kon
sentrere og sentralisere produksjonsmidlene, d.v.s. til å sosi
alisere produksjonen innenfor rammen av de kapitalistiske 
verdiøkingsbetingelsene.

Kapitalen eksproprierer de små eiendomsbesittere, bøndene, og 
frambringer med utbredelsen av de kapitalistiske produksjonsfor
hold klassen av frie lønnsarbeidere. De blir disiplinert gjennom 
manufaktur- og fabrikkproduksjonen og underkastes de kapitalist
iske bevegelseslover i produksjonen og distribusjonen, d.v.s. de 
"opplever" samfunnsmessige forhold som forhold mellom varer og 
ting.19 Gjennom deltakelsen i produksjonsprosessen blir de selv 
i stand til å ta den under sin kontroll.20 Kapitalforholdet er 
produktivt sålenge som det fremmer utviklingen av produktiv- 
kreftene og øker den samfunnsmessige rikdom. Dette forholdet 
blir reaksjoner, "barbarisk", når kapitalen bare makter å opp
rettholde seg selv og reprodusere sine produksjonsforhold ved å 
ødelegge produktivkreftene.

Det sosialistiske samfunn er for Marx derfor ingen tidløs utopi 
eller "drømmeland", men en nødvendig fase i menneskehetens his
torie, et resultat av sosialiseringen av produksjonen innenfor 
rammen av den kapitalistiske utvikling.

"De store massenes merarbeid har opphørt å være betingelsen 
for utviklingen av den allmene rikdom liksom ikke-arbeide 
for de få har opphørt å være en betingelse for utviklingen 
av menneskets-hodets allmene egenskaper. Dermed bryter den 
produksjon som beror på bytteverdien sammen og den umiddel
bare materielle produksjonsprosessen antar en form der nød 
og motsetninger er forsvunnet. Individualitetens frie ut
vikling og følgelig ikke reduksjonen av den nødvendige 
arbeidstiden for å øke merarbeidet, men overhodet reduk
sjonen av samfunnets nødvendige arbeid til et minimum, til
svarer da den tid som er frigjort for den kunstneriske, den 
vitenskapelige osv. utdanning av individene og de midler 
som er bragt tilveie for dem alle."21

For å unngå at den allmene framstillingen av hvorledes den kapi
talistiske vareproduksjonen setter seg igjennom, ikke skal stivne 
til en ideologisk fiksjon, forsøker Marx å påvise verdilovens 
"gjennombrudd" som historisk strakk over århundrer,22 gjennom det 
konkrete eksemplet med den opprinnelige akkumulasjon i England.23
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Framveksten av kapitalens eksistensbetingelser blir av Marx 
analysert utfra standpunktet til den utviklede kapitalistiske 
produksjon for å gripe den historiske forandringsprosess til 
samfunnsmessige forhold med en kapitalistisk utvikling og blott
legge utviklingens tendenser?i+Det er historisk mulig å påvise at 
den kapitalistiske produksjonsmåte fortrenger de førkapitalist- 
iske produksjonsforhold og ødelegger dem. Likevel er formene som 
dette skjer gjennom, formene for den opprinnelige akkumulasjon, 
avhengig av de historiske særegenhetene til enkelte samfunn.

Verdilovens virkemåte i samfunnet innebærer at kapitalistiske 
produksjonsformer og klasseforhold utvikler seg.25 Dette lar 
seg bare påvise konkret historisk gjennom eksemplet på hvorledes < 
føydalistiske overbygning påvirker den kapitalistiske utvik
ling, og omvendt hvorledes den kapitalistiske utvikling øver inn
flytelse på klassene og klassekampen.25

b) Konkret analyse av sosialismens samfunnsmessige betingelser

Marx utviklet allmenne kriterier for sosialismen idet han be
stemte grensene for den kapitalistiske produksjon. Likevel fin
nes det ingen allmen teori om overgangen, snarere må man ta 
hensyn til klassekampene i hver enkel nasjon og til særegenhet
ene i hvert enkelt samfunn. Bare på denne- måte er det mulig å 
fastslå hvorledes den sosialistiske produksjonsmåtens gjennom
brudd lar verdiloven dø bort og hvorledes det sosialiserte ar
beidets form fastlegger produksjonen og distribusjonen, eller 
omvendt hvorledes restaurasjonen av verdiloven lar nye kapital
istiske klasseforhold framstå. I sine notater om Pariser-kom-
munen peker Marx på den allmene graden til sosialiseringen av 
produksjonen - i Paris og landsbygda - på de spesifikke hist
oriske klasseforhold i det franske samfunnet på det tidspunkt
et- da bonapartismen 26 fikk sitt sammenbrudd. Han påviser de 
nasjonale skrankene og motsetningene i den kapitalistiske pro
duksjon og bestemmer på grunnlag av dette kommunens sosiale og 
økonomiske funksjon.■Arbeiderklassen i Paris gjorde opprør mot 
den bonapartistiske overbygning i det kapitalistiske samfunn. 
Med kommunen skapte den den sosiale formen for forandringen av 
samfunnet. Kommunen var en revolusjon mot den kapitalistiske 
stat, en revolusjon nfor å knuse klasseherredømmets avskyelige 
maskineri.”27 Den var for Marx ”den politiske formen til den 
sosiale frigjøring.”28 Dette var den til tross for at den in
dustrielle produksjonen i Frankrike på dette tidspunkt på langt 
nær hadde nådd storindustriens nivå, til tross for at massen av
parsell-bønder befant seg i en åpenbar avhengighet til den store 
grunneiendom og til "ågerkapitalen”, til tross for at produktiv
iteten i jordbruket var ytterst lavpå basis av jordoppdelingen, 
til tross for at bøndenes illusjoner ikke vitnet om innsikt.28
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Marx betoner at kommunen skal være det organiserte middel for 
mobiliseringen av arbeidere og bønder til sosial aksjon, for 
den Mskaper det rasjonelle mellomstadium som denne klassekamp
en i sine ulike faser kan gjennomløpe på den mest rasjonelle 
og humane måte.”30

Arbeiderens planlegging og kontroll av produksjonen i form av 
kommunen opphevde verdilovens virkemåte i samfunnet i den grad 
det lyktes dem i kraft av deres innsikt i produksjonsbetingel
sene å forme den tekniske arbeidsprosessen og den helhetlige 
samfunnsmessige sentrale og desentraliserte planlegging av pro
duksjonen og fordelingen. Arbeiderklassens frigjøring begynner 
ved at det snyltende arbeidet blir avskaffet og det administra
sjonsarbeid som er nødvendig for den samfunnsmessige reproduk
sjon, blir utført for vanlig arbeiderlønn. Men ikke bare en for
andring av fordelingen, men også en ny produksjonsmåte er uom
gjengelig, d.v.s. "frigjøringen” (frisettelsen) av produksjonens 
samfunnsmessige former i det nåværende organiserte arbeidet 
(frambragt gjennom den nåværende industri) fra slaveriets lenk
er, fra deres nåværende klassekarakter og den internasjonale ko
ordinering. Arbeiderklassen vet at dette fornyelsesverk alltid 
vil bli hemmet og stadig forhindret gjennom motstand fra de til- 
egnede rettig heter og klasse-egoismer.

Den vet at den nåværende "spontane virkemåte til kapitalens 
og grunneiendommens naturlover” bare kan erstattes av den 
”spontane virkemåten til loven for den sosialiserte økonomi 
bestående av det frie og assosierte arbeid” i løpet av en 
lang utviklingsprosess av nye betingelser.31

Den politiske organisasjonsformen tillot raske samfunnsmessige 
framskritt i overgangsperioden da den erstattet verdiloven tend- 
ensielt gjennom det assosierte arbeidets økonomi.32 Alliansen 
mellom arbeiderklassen og bøndene innenfor rammen av denne kom
munen skulle gjøre det mulig med en rask overtakelse av den mo
derne teknikk i jordbruket og muliggjorde "kollektiviseringen” 
av jordbruksproduksjonen på grunnlag av denne utviklede teknikk. 
Sosiale og tekniske framskritt i jordbruksproduksjonen kunne 
først gjennomføres på basis av denne allianse.33 Såvel forand
ringen i produksjonsstrukturen gjennom ekspropriasjonen av stor
kapitalen og gjennom sosialiseringen av produksjonen som utvik
lingen av nye individuelle behov og evner kjennetegner den sosi
alistiske økonomi i overgangssamfunnene, slik kommunen hadde 
gitt signal om.

Selv om Marx i sine lesenotater til Bakunins Btattevei * und An- 
anohie slår entydig fast at den sosiale revolusjon er "knyttet 
til den økonomiske utviklingens historiske betingelser” og at 
proletariatet må innta ”en betydelig stilling i folkemassene”, 
d.v.s. at den kapitalistiske utvikling må være avsluttet i store 
trekk,34 avviser han ikke spørsmålet fra Meva Zassulic om mulig
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heten av en særegen vei for den sosiale revolusjon i Russland. 
Vera Zassulic har rettet de russiske sosialistenes oppmerksom
het mot dbsSinaen, det russiske bondefellesskap, som ifølge 
forestillingen til noen revolusjonære, kunne bli kimen til so
sialismen i Russland. For Marx står det på den ene side klart 
at utviklingen av kapitalismen i England, U.S.A., Frankrike og 
i Tyskland holder opp et speil for utviklingen i det russiske 
samfunnet, da det russiske samfunn ikke kunne unngå kapitalis
mens "naturlov.” På den andre side kunne de historiske sær
trekkene ved Russland forkorte denne utviklingen, forlenge den 
eller modifisere den. Allerede i et brev til redaksjonen i 
Otecestvennyje Zapiskij gir Marx en prinsipiell vurdering av 
utviklingen i Russland:

"Dersom Russland fortsetter å følge den veien som det slo 
inn på i 1861, så vil det miste den beste sjanse som his
torien noen gang har bydd et folk, og istedenfor gjennom
gå alle de skjebnesvangre omveltninger til det kapitalist
iske system." 35

I denne sammenheng skriver Marx at hans analyse av den opprinne
lige akkumulasjon i Kapitalens første bind peker på den veien 
"som den kapitalistiske struktur i Vest-Europa har utgått fra 
skjødet til den føydale økonomiske struktur."36 Men dette betyr 
på ingen måte at denne historiske skissen kan opphøyes til en 
historisk-filosofisk teori om den allmene utvikling som var fore
skrevet folkene som en "skjebne". Man kan ikke uten videre trek
ke analogier til den historiske utvikling i Vest-Europa.

"Dersom man studerer hver utvikling for seg og sammenligner 
dem med hverandre, ville man lett finne nøkkelen til denne 
utvikling, men man vil ikke lykkes i dette ved hjelp av en 
allmen historisk-filosofisk teori som en universalnøkkel, 
hvis største fortrinn består i det at den er over-histor- 
isk.” 37

. . , VI utkastene til svarbrevet til Vera Zassulic begynner Marx med 
resultatet av den kapitalistiske produksjonens framvekst: at 
ekspropriasjonen av jordbøndene innledet ødeleggelsen av den før- 
kapitalistiske samfunnsformen gjennom kapitalen. Men han innrøm
mer at i Russland

"takket være et særegent sammentreff av omstendigheter, kan 
landsbyfellesskapene som ennå finnes i nasjonal målestokk, 
smått om senn befri seg fra deres primitive vesenstrekk og 
utvikle seg umiddelbart som elementer i en kollektiv pro
duksjon i nasjonal målestokk." 38

Siden bondefellesskapet (obscina) besto ved siden av den kapital
istiske produksjon, kunne det utnytte den tekniske arbeidsproses
sen som var utviklet gjennom den kapitalistiske produksjon uten å
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underkaste seg de kapitalistiske produksjonsbetingelser. De 
fysiske egenskapene ved den russiske jorden, framfor alt i svart- 
jords-områdene, var vel egnet for bruk av stormaskiner i jord
bruksproduksjonen slik at medlemmene av bondefellesskapene u- 
middelbart kunne gå over til en kollektiv arbeidsform i anvend
elsen av maskineriet, dersom dette ble importert til Russland 
og stilt til bøndenes disposjsjon. Dersom den sosiale revolusjon 
i Russland brøt ut i en periode der bondefellesskapet (obscina) 
ennå ikke var ødelagt av den kapitalistiske produksjonsmåten, 
kunne det bli et element i "gjenfødelsen av det russiske sam
funn. Marx er imidlertid ikke uvitende om den tvetydige kar
akteren til dette bondfellesskapet. For ved siden av det kollek
tive elementet i arbeidet satte den enkle vareproduksjonen seg 
gjennom i fellesskapet og dermed et element av privat eiendom.

"Dets grunnform tillater dette alternativet: Enten vil ele
mentet av privateiendom, som er tilstede i fellesskapet, 
seire over det kollektive elementet, eller så vil dette 
seire over det første. Alt vil være avhengig av det hist
oriske miljø som fellesskapet befinner seg i.,,i+0 I det 
brevet som Marx sender avgårde, heter det til slutt: f,Den 
analysen som forekommer i "Kapitalen” inneholder altså 
ingen beviser verken for eller mot landsbyfellesskapets 
livsdyktighet, men det spesialstudium som jeg har drevet 
på dette feltet og som jeg har skaffet meg material fra 
originalkilder for, har overbevist meg om at dette lands
byfellesskapet er støttepunktet for Russlands sosiale 
gjenfødelse. Men for at det skal få denne betydning, må man 
først verne det mot den ødeleggende innflytelse som pres
ser seg på det fra alle kanter og slik sikre de formale be
tingelsene for en naturlig utvikling."

Og i forordet til den russiske utgaven av Det kommunistiske 
manifest blir sosialismens historiske mulighet i Russland kar
akterisert på følgende måte:

"Dersom den russiske revolusjon blir et signal for en prole- 
taris.k revolusjon i vest slik at begge utfyller hverandre, 
aå kan den nåværende russiske felleseiendom til jorda tjene 
som utgangspunkt for en kommunistisk titvikling."

Når Marx i Kritikken av Gota-programmet fra 1875 slår fast at 
mellom kapitalismen og sosialismen ligger perioden med proletar
iatets diktatur,^3 så formulerer han både resultatet av sine 
teoretiske analyser av kapitalutviklingen og resultatet av de 
revolusjonære kampene siden 1848.1+14 I programkritikken under
streker han at

"det kiommunistiske samfunnet" må undersøkes konkret, "ikke 
hvorledes det vil utvikle seg på sitt eget grunnlag, men 
omvendt hvorledes det nettopp står fram fra det kapitalist
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iske samfunnet og hvorledes det ennå er preget økonomisk, 
noralsk og åndelig av det gamle samfunnet, som det framstår 
av/’45

Avskaffelsen av den borgerlige rett er avhengig av den konkrete 
utfoldelsen av produktivkreftene i de enkelte nasjonale samfunn. 
Først ved at verdiloven dør langsomt bort og ved opprettelsen av 
sosialistiske produksjonsformer kan det kommunistiske prinsippet 
bli virkeliggjort ”fra enhver etter hans evner, til enhver etter 
hans behov/’" 46

Den russiske revolusjonens fødsel ble preget av sammenflettingen 
av kapitalistiske og føydale produksjonsformer. Det russiske 
proletariat stor overfor en stor masse av bønder. Dersom det 
ville innskrenke den kapitalistiske akkumulasjonen, måtte det i 
sine sosiale omformingsforsøk presse fram forholdsregler

’’gjennom hvilke bonden umiddelbart kunne finne sin situasjon 
forbedret, som altså kunne vinne ham for revolusjonen, men 
forholdsregler som i sin kime kunne lette overgangen fra 
privateiendommen til kollektiveiendommen slik at bøndene 
selv av økonomiske grunner kom til kollektiveiendommene.
Men proletariatet burde ikke provosere bøndene ved at det 
for eksempel proklamerte avskaffelsen av arveretten eller 
avskaffelsen av bondens eiendom.” 1+7

II

LENINS METODE FOR KLASSEANALYSEN AV DET RUSSISKE SAMFUNNET I 
OVERGANGSPERIODEN
a) Bondespørsmålet i den russiske revolusjon

Utviklingen av den russiske kapitalismen, d.v.s. den russiske 
formen for klasseforhold i industri- og jordbrukssektoren, var 
grunnlaget for og innholdet i klassekampens radikalitet og sam
tidig grunnlaget for dette samfunnets særegne overgang til so
sialismen. Lenins metode i analysen av de russiske klassefor
hold har entydig til hensikt å utlede taktikken for det revolu
sjonære sosialdemokratiet av analysen av kapitalismens utvikling 
i Russland. Den konkrete anvendelsen av Marx’ teori på den 
russiske situasjonen formulerte etappene for virkeliggjørelsen 
av sosialismen gjennom den revolusjonære arbeiderbevegelse: øde
leggelsen av tsarismen, oppbygging av en demokratisk republikk, 
kamp mot kapitalismen og opprettelsen av proletariatets dikta
tur .

I polemikken mot folkevennenes forfatter Michailowskij - som på- 
beropte seg Marx idet han fortolket Marx1 vurdering av den rus
siske utviklingens tvetydige karakter ensidig mot de russiske 
marxistene - peker Lenin på at i mellomtiden har kapitalismen
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endelig tatt opp kampen mot de førkapitalistiske samfunnsformer. 
Ved hjelp av MarxT teori måtte de særegne utviklingsformene til 
den kapitalistiske vareproduksjonen i Russland nå bli undersøkt.

MMed andre ord den marxistiske teorien består i undersøkel
se og forklaringen av kapitalismens økonomiske forhold, og 
dens ’’anvendelse” på Russland kan bare bestå i å undersøke 
de russiske produksjonsforhold og deres utvikling ved å ut
nytte den materialistiske metoden som et utarbeidet in
strument og den teoretiske politiske økonomi.”48

Lenins Marx-ortodoksi består ikke i å tilsløre konkrete utsagn 
fra Marx gjennom abstrakte skjema eller gjennom allmene analo- 
gislutninger, fordi den på ingen måte utelukker ”en kritisk an
vendelse og videreutvikling”48 av teorien: Denne ortodoksi er 
snarere uttrykk for anvendelsen av den materialistisk-dialekt- 
iske metode i undersøkelsen av de russiske klasseforhold for å 
utvikle en revolusjonær taktikk for arbeiderklassen.

Hadde Plekanov i sine teser fra 80-årene fastslått kapitalis
mens utvikling i Russland og programatisk stilt opp teorien om 
klassekampen mot Folkevennenes ideologi om Russlands særegne 
vei til sosialismen,50 så beviste den økonomiske krise i 1890, 
bøndenes hungeroppstand i 1891/92 og arbeidernes massestreiker 
i 1896 tydelig at Russland ikke lenger hadde den enestående 
historiske mulighet for en samfunnsmessig utvikling: det måtte 
gjennomgå under det kapitalistiske åket.

Lenins analyse av den russiske kapitalisme står i denne nære 
sammenheng mellom teoretisk analyse og revolusjonær taktikk.51 
I denne analysen orienterer Lenin seg mot den marxistiske fram
stillingen av hvorledes den enkle og den utvidede vareøkonomi 
og den kapitalistiske produksjonsmåten setter seg gjennom. Hadde 
Marx delvis belagt den allmene framstillingen av vareøkonomiens 
utvikling med empiriske eksempler fra kapitalens akkumulasjons- 
form i England, så undersøker Lenin kapitalakkumulasjonen ved 
hjelp av empirisk materiale fra Russland. - Utviklingen av vare- 
økonomien betyr utvikling av en samfunnsmessig arbeidsdeling i 
kapitalistisk form:

’’Slik øker vareøkonomiens utvikling antallet på de forskjel
lige og selvstendige industrigrener. Tendensen i denne ut
viklingen går ut på ikke bare en framstilling av hvert 
enkelt produkt, men til og med å gjøre hver enkelt del av 
produktene til en særskilt industrigren, og ikke bare pro
duktets framstilling, men til og med de enkelt-operasjon- 
ene gjennom hvilke produktet blir gjort klart for bruk.”52

Spesialiseringsprosessen i jordbruksproduksjonen er f.eks. et 
resultat av utviklingen av den kapitalistiske produksjonsmåte i 
jordbruket. Utviklingen hadde til følge at små jordbesittere ble
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ekspropriert, at det kom i stand forskjellige økonomiske drifts- 
typer, kulakkøkonomien, mellom- og fattigbøndenes driftsform og 
framveksten av et eiendomsløst landproletariat og en befolkning 
uten land som var befridd fra de føydale 52a betingelsene knyt
tet til bondefellesskapet (obscina), og som ville trekke inn til 
industrisentraene som frie lønnsarbeidere. Lenin undersøker 
bondefellesskapets oppløsningsprosess,53 som var et resultat av 
omveltingen fra livegenskapen til en kapitalistisk økonomi,54 
for så å framstille veksten i det vareproduserende jordbruk i 
det enkelte administrasjonsområde.55 Parallelt til denne oppløs- 
ningsprosessen skjer det ifølge Lenin en utvikling av håndverket 
(den russiske kustarindustri) som blir til manufaktur, som til 
slutt går opp i storindustri.55

Det karakteristiske for den tsaristiske formen for livegenskap 
lå i det at hele jorda var delt i godseier-jord, stats-jord og 
kirke-jord på den ene side og bondejord på den andre. Bøndenes 
merarbeid for MkronenM eller for grunnherren besto i lovfeste- 
plikten til å arbeide på godseier-jorda for en bestemt tid, d. 
v.s. merproduktet av bøndenes arbeid tilfalt godsherrene, mens 
bøndene gjennom arbeidet på jordstykkene som var tildelt dem, 
såvidt kunne friste tilværelsen. Her utførte de det nødvendige 
arbeidet for deres egen reproduksjon. Dette Leilendingssystemet 
var knyttet til følgende betingelser:

!,For det første naturaløkonomiens herredømme. Godsherrens 
eiendom måtte utgjøre en helhet som var selvforsynt og 
lukket og bare løst forbundet med den øvrige verden. ...
For det andre var det nødvendig for denne økonomien, at den 
umiddelbare produsenten i det hele tatt var forsynt med 
produksjonsmidler, og særskilt med jord. Og ikke bare det: 
han måtte være lenket til jorda, for bare på denne måten 
kunne godsherren sikre seg arbeidshender.M 57

Arbeidsproduktiviteten og arbeidsdelingen var svært liten i det
te økonomiske system. Dersom Russland ikke skulle bli til et ko- 
loniland for den industrielle kapitalismen i Vest-Europa, og 
dersom tsarismens arméer ikke skulle bryte sammen under slagene 
fra de moderne kapitalistiske stridskreftene, måtte utrustningen 
av denne tsaristiske hær sikres på basis av storindustrien. Opp
bygging av industrien og kapitalakkumulasjonen som staten hadde 
påskyndet, forlangte at det føydale pliktarbeidet skulle bli 
fjernet. Kostnadene som var forbundet med denne form for opprin-* 
nelig kapitalakkumulasjon, kunne liksom i Vest-Europa bare bli 
betalt av bøndene og gjennom den kapitalistiske utvikling av 
jordbruket. Bøndene måtte ikke bare bære kostnadene ved industri
aliseringen, men de utgjorde samtidig det uutømmelige reservoar 
for framveksten av en lønnsarbeiderklasse. Tsarens nederlag i 
Krim-krigen mot Englands og Frankrikes kapitalistisk utrustede
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hærer i året 1856, signaliserte for statsbyråkratiet at bare 
en grunnleggende forandring av produksjonsformen, d.v.s. en 
overgang fra de føydale formene til kapitalistiske former 
under den føydale statens overoppsyn, kunne redde den tsarist- 
iske absolutismen. Landreformen fra 1861 kunne derfor ikke på 
en "radikal”, d.v.s. revolusjonær måte hjelpe den kapitalist
iske produksjonsmåten til gjennombrudd, for det det i første 
rekke dreide seg om>var å sikre klasseprivilegiene til gods
eierne, d.v.s. omforme dem til kapitalistiske former og skyve 
kostnadene forbundet med den opprinnelige akkumulasjonen over 
på bøndene. Bonde-økonomien ble adskilt fra godseiendommens 
økonomi. Bonden skulle i løpet av 50 år kjøpe fri sitt land som 
fullverdig eiendom av den tsaristiske staten og godseierne, og 
godsherren skulle gis anledning til enten ved hjelp av stats- 
lige kreditter til bøndene, som bøndene kunne kjøpe seg løs med, 
investere sin kapital i industrien eller til å gå over til kap
italistisk jordbruksproduksjon. Gjennom denne særegne for
vandling skulle føydal-klassen omgjøres til en kapitalistisk 
klasse, slik at det tsaristiske system, ifølge byråkratiets 
planer, kunne få en fast og sikker klassebasis.58 Men denne re
formen oppfylte ikke på langt nær de nødvendige betingelsene for 
en kapitalistisk produksjonsmåte. Det manglet kapital for å kun
ne drive jordbruket kapitalistisk og til å gi den forserte in
dustrialiseringen et startsignal. Det fantes verken en bred 
kapitalistklasse som var sin "historiske misjon" bevisst, eller 
en lønnsarbeiderklasse som var gjort vant til lønnsarbeid i 
storindustrien gjennom den industrielle disiplin. Den raske 
overgangen til kapitalistiske produksjonsmåter var derfor ikke 
mulig fordi den gamle formen for føydalt pliktarbeid i virkelig
heten ikke ble fjernet gjennom reformen. Det føydale pliktarbeid- 
et var rettslig forankret i betalingsmåten, i bøndenes tidsbe- 
grensete forpliktelse til å gjøre offentlig arbeid, i det fel
les økonomiske ansvaret og i grunnherrenes rett til å sitte som 
rettsdommere over bøndene. Bondefellesskapet (obscina) var 
nesten helt integrert i disse føydale overleveringene og var i 
mindre grad et organ for kollektivt arbeid og solidaritet. "Den 
eneste mulige form for overgangssystem var følgelig et system 
som forenet i seg grunntrekkene ved det føydale pliktarbeid og 
det kapitalistiske system."58 *

Da systemet med pliktarbeid falt sammen og ble erstattet med 
lønnsarbeidet, ble det frilagt to veier for en kapitalistisk ut
vikling, den "prøysiske" og den "amerikanske". I den grad land
adelens godser ble omformet til kapitalistiske fabrikker for 
korn og feavl, ville denne form for utvikling ikke bli farlig 
for det tsaristiske overbygget, men tilsvarte i det vesentlige 
planene bak reformen. Men dersom det ble slått inn på den amer
ikanske veien, ville det dannes store (selveiende) bondefarmer 
som i kjølvannet på den borgerlige revolusjon ville utviske de 
føydale produksjons- og herredømmeformer.80
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Oppløsningen av de føydale formene for herredømmet frila tend
ensene til en kapitalistisk utvikling i jordbruket. På et tid
lig tidspunkt kom det til syne en differensiering innenfor 
bondemassen.Landsbyfellesskapet (obscina), var ikke lenger 
noe alternativ til den kapitalistiske utvikling, verken basis 
for det kollektive arbeidet eller for en sosial frigjørende 
bevissthet mellom bøndene, men den var en førkapitalistisk 
levning som i sin patriarkalske form var tilpasset det tsarist- 
iske statsbyråkratiet når det gjaldt det felles økonomiske an
svar, skatteinndrivingen og avbetalingene. Nyfordelingen av 
jorda i overensstemmelse med interessene til den enkelte fa
milie hindret høyningen i jordbrukets produktivitet. For det 
første var ikke det gamle vekselbruket avskaffet, for bøndene 
disponerte ikke tilstrekkelig med midler for å bearbeide jorda. 
For det andre ville ikke bøndene bearbeide jorda med slike mid
ler. Bondefellesskapet utsatte den kapitalistiske utviklingen 
uten å kunne forhindre den.62

Allerede i 1894 rettet Lenin de russiske revolusjonæres opp
merksomhet mot bøndenes kamp mot pliktarbeidets levninger som 
var blitt opprettholdt i denne overgangsperioden etter reform
en fra 1861. Bondeopprørene og hungeroppstanden var rettet mot 
godseiendommen og hadde til hensikt å kreve tilbake bondeeien- 
dommer som i 1861 var blitt knyttet til godsene.63 Ved at den 
kapitalistiske utvikling i jordbruket skulle bli uavhengig av 
pliktarbeidet, skulle de revolusjonære arbeiderne i følge Len- 
ins forslag, støtte bøndenes kamp mot tsarismen. De skulle 
hjelpe til med å drive den borgerlige revolusjonen i Russland 
framover, idet de krevde den fullstendige ekspropriasjon av 
godsherrenes jordeiendommer.

!,Dette siste punkt, som faller sammen med nasjonalisering
en av jorda og grunneiendommene, inneholdt intet sosial
istisk fordi de farmerforholdene (selveiende bønder), som 
er i ferd med å' oppstå hos oss, allerede bare vil utvikle 
seg hurtigere og yppigere på denne måten. Likevel er det
te punktet svært viktig i demokratisk forstand, fordi det 
her dreier seg om den eneste samlede kraft som endelig kan 
bryte de velbårne godsherrenes makt.,,6i+

Med dette fastla Lenin hovedprinsippene i jordbruksprogrammet 
til den revolusjonære arbeiderbevegelse i et samfunn som ennå 
ikke var fullt kapitalistisk utviklet. Erfaringene fra de re
volusjonære kampene til arbeiderne og bøndene mellom 1900- 
1908 og mellom 1917 og 1921 bekreftet Lenins teori. I den andre 
Duma (det russiske parlamentet) reiste de 104 bonderepresent- 
antene, hovedsaklig fra Troduviki-partiet, kravet om nasjonal
isering av jorda. Dette var et entydig krav om en kapitalistisk 
jordbruksøkonomi, og var ikke et skritt på veien mot sosial- 
ismen.6 5
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I følge Lenin var agraromveltningen framfor alt endel av den 
demokratiske revolusjonen i Russland. Dens hovedinnhold var at 
den skjøv tilside restene av livegenskapet. For det andre vil
le agraromveltningen forsterke den kapitalistiske utviklingen 
og dermed de kapitalistiske klassemotsigelser. Dette agrar
programmet, som skulle få sånn stor betydning for bolsjevikene 
i 1917 og for utviklingen av det kapitalistiske jordbruket i 
perioden med den nye økonomiske politikken (NEP fra 1922-29), 
ble konkretisert gjennom forløpet av bondeopprørene i revolu- 
sjonsperioden omkring 1905.

I brosjyren om oppgavene til Russlands sosialdemokratiske ar
beiderparti (RSDAP) gjør Lenin oppmerksom på at i den politisk- 
demokratiske kampen mot absolutismen ville den russiske arbeid
erklasse finne støtte i enkelte fraksjoner av det russiske borg
erskapet, i småborgerskapet og mellombøndene.67 I Utkastet tit 
program for vårt parti tar han direkte stilling til bondeopp- 
standene og forsøker å bestemme alliansen mellom arbeiderklas
sen og bøndene.68 Men dette innebar helt fra begynnelsen at ar
beiderklassen i fortsettelsen av den demokratiske revolusjon og 
overgangen fra denne til den sosialistiske revolusjonen bare 
kunne regne med de fraksjonene av bondemassene som gjennom kap
italiseringen av jordbruket var blitt så mye ekspropriert at de 
var rede til å gå sammen med arbeiderklassen politisk.69 I ar
tikkelen Arbeiderparti og bøndene forsøker Lenin å gi en vurder
ing av klassemotsetningene på landsbygda med henblikk på det so
sialistiske jordprogrammet og å angi de historiske og politiske 
grensene for alliansen:

"Vi har sett at det i dagens russiske landsby eksisterer 
klassemotsetninger av to slag ved siden av hverandre: For 
det første mellom landarbeiderne og bonde-kapitalistene; 
for det andre mellom hele bondemassen og hele godseier- 
klassen. Den første motsetningen utvikler seg og vokser 
seg større, den andre blir stadig svakere. Den første hør
er framtiden helt og fullt til, mens den andre i stor grad 
tilhører fortiden."70

Denne artikkelen er skissen til agrarprogrammet som ble vedtatt 
i 1902 på den andre kongress til Russlands sosialdemokratiske 
arbeiderparti (RSDAP). Den politiske hensikten med alliansen 
mellom arbeidere og bønder er å fjerne restene fra føydalismen. 
Om bøndene og framfor alt den kapitalistiske delen av dem etter 
denne historiske gjerning vil opptre konservativt og som kapi
talens besluttsomme "ordensparti" er et spørsmål som tilhører 
framtiden.71 Denne skissen til agrarprogrammet forble likevel 
allmenne marxistiske erklæringer, som ennå ikke entydig stilte 
den konsekvent gjennomførte farme r metoden og den konsekvente 
prøysiske metoden opp mot hverandre for den borgerlige omvelt
ing av jordbruket:

29



"Men i praksis måtte videreutviklingen av programmet ta 
hensyn til bondebevegelsens erfaringer. Uten erfaringene 
til bevegelsen i bondeklassen, ja, enda lenger: til hele 
den nasjonale bondebevegelse kunne det sosialdemokratiske 
arbeiderpartiets program ikke ta form." 72

Bøndenes konfiskasjon av de store landgodsene i 1905 viste fram 
tendensen i den russiske agrar-revolusjonen. Dersom arbeider
klassen uten forbehold aksepterte disse konfiskasjonene og be
settelsene av landområder, da kunne den være sikker på at bønd
ene ville støttet den revolusjonære arbeiderklassen i revolu
sjonens første fase eller holde seg nøytral overfor denne.
Under ingen omstendigheter ville det da lykkes godseierne å 
knytte bøndene til kontrarevolusjonen.

Stolypins jordreform fra 1908 forsøkte på sin side å komme den 
framvoksende kapitalistiske utviklingen i Russland i møte. Men 
den var likevel dominert av godseiernes interesser.73 Den kap
italistiske utviklingen skulle foregå innenfor rammene av en 
tsarisme som tilpasset seg kapitalismen. Kravet om nasjonaliser
ingen av grunneiendom og jord sto i motsetning til denne "prøys- 
iske vei." 7t+

I apriltesene fra 1917 holder Lenin fast på kravet om nasjonal
isering av jorda, selv om han politisk går inn for sovjetenes 
makt og for arbeiderkontroll i industrien. En overgang fra den 
borgerlige jordreformen til en sosialistisk form for produksjons
forhold i jordbruket skal komme i stand ved at bruksretten over 
den nasjonaliserte grunneiendommen og jorda blir forenet i bend
ene til det lokale sovjet bestående av landarbeidere og bondere- 
presentanter, og ved at det dannes sosialistiske mønsterbruk av 
alle de store godsene som står under kontroll av landarbeidernes 
representanter og drives under en samfunnsmessig planlegging.75 
For ikke å riiiste innflytelsen over bøndene som helhet, måtte 
nasjonaliseringen av jorda, som siden februar 1917 var skjedd 
spontant gjennom .oppdelingen av land og landbesettelser, toler
eres og etter hvert sanksjoneres rettslig. Samtidig måtte bolse- 
vikene mobilisere motsetningene mellom de eiendomsbesittende 
bøndene, kulakkene, og de fattige bøndene og landarbeiderne.76 
Dersom de lokale betingelsene for nasjonalisering i jordbruket 
ble kontrollert av de lokale sovjetene av bondedeputerte, der 
landproletariatet og de fattige bøndene hadde en tildels stor 
innflytelse, så håpet Lenin at den borgerlige jordreformen ville 
skjerpe klassemotsetningene i bondemassen og få en sosialistisk 
tendens så snart de store brukene som ble ledet av landarbeid
ernes sovjeter, ble til tekniske og kulturelle støttepunkter for 
sosialismen på landsbygda i kjølvannet av denne nasjonaliseringen.77 Forutsetningen for dette var at det ikke inntrådte noen 
"nivellering" av motsetningene blant bøndene i løpet av de re
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volusjonære begivenhetene, og den sosialiserte industrien ble 
istand til å stille til rådighet store jordbruksmaskiner, tek
niske spesialister og kommunistiske arbeiderkardre.

Lenin advarte mot illusjoner: den borgerlige jordrevolusjonen 
ville sammen med arbeiderklassens sosialistiske revolusjon i 
industrisentra fjerne restene fra føydalismen og dermed svekke 
kontrarevolusjonen og av denne grunn burde den revolusjonære 
arbeiderklassen ikke stille hindringer i veien for denne agrar- 
bevegelsen under parolen om et sosialistisk samfunn.78 Jo mer 
besluttsomt den føydale jordeiendommen ble slått i stykker og 
jo grundigere den borgerlige demokratiske jordreformen ble gjen
nomført, desto sterkere ville klassekampen utfolde seg på lands
bygda. Innføringen av sosialismen ville ha en sjanse dersom 
sosialistiske mønsterbruk ble bygget opp i samarbeid mellom den 
revolusjonære arbeiderklasse og de landsbyfattige, og ble drev
et av de dyktigste agronomene med de beste ^tekniske hjelpemid
ler,78 Elektrifiseringen og industrialiseringen på basis av sov
jetenes herredømme var grunnbetingelsene for dette.80

b) Den industrielle utviklingen i Russland som utgangspunkt for 
samfunnets sosialistiske omforming

Den første adskillelsen av industri fra jordbruket har i Russ
land sin hovedårsak i manufakturproduksjonen på landsbygda.
Denne bandt arbeiderne til deres yrke og løste dem dermed fra 
jordbruksarbeidet og la fundamentet for framveksten av en lønns- 
arbeiderklasse som var bundet til manufakturets produksjonsform. 
Selv om den industrielle utviklingen i Russland kom i gang i 
industribyene lenge før bondereformen,81 ble det føydale tvangs
arbeidet, anvendelse av livegne for industrielt arbeide i fabrik 
ken, først klart avskaffet i og med reformen av 1861. Kapitalis
mens utvikling i Russland oppviser ifølge Lenin samtidig tre 
hovedtendenser: nDen lille vareproduksjon (i det vesentlige hånd 
verkproduksjon i jordbruket), den kapitalistiske manufaktur og 
fabrikkene (maskinell storindustri) ... . Sammenhengen og kon
tinuiteten mellom disse industriformene som vi her har nevnt, er 
høyst umiddelbar, og de er nært knyttet tj.l hverandre. Som 
kjennsgjerningene så klart viser, er grunntendensen i den lille 
vareproduksjonen at kapitalismen utvikler seg fra denne, og sær
skilt da utviklingen av manufakturen. Og manufakturen vokser for 
våre øyne over i den maskinelle storindustri med det største 
tempo.”82 Til tross for kontinuiteten og sammenhengene i disse 
tre utviklingsstadiene måtte man i spørsmålet om sosialiseringen 
av Økonomien skille nøyaktig mellom "modningsgraden" til disse 
tre produksjonsformene.

Gjennom reformen ble ca. 10 millioner landløse bønder, menn og 
kvinner, frigjort. De kunne straks forlate deres landsbyfelles-
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skap og var slik frigjort fra fellesforpliktelsene. Før re
formen haclde de arbeidet som tjenestefolk i landsbyen og som 
livegne arbeidere i fabrikken og mistet forbindelsen til deres 
landsby. De kom til byene for å tilby sin arbeidskraft til 
salgs for de forskjelligste foretak. Disse bondemassene ut
gjorde grunnlaget for den russiske arbeiderklasse: 1-2 milli
oner av dem førte et liv som lignet lønnsarbeidernes.83Krigsin- 
dustrien, jernbanebyggingen og den langsomme utviklingen av det 
indre markedet ga mektige impulser til den begynnende produk- 
sjonsmiddel-industrien. Perioden som fulgte reformen fra 1861
til ca. 1890, kan betegnes som "forberedelsesperioden" til den 
forserte industrialisering.84 Håndverks-produksjonen (kustarin
dustrien) , som var blitt utbredt etter reformen fordi den produ
serte billigere enn fabrikkene, ble langsomt erstattet av fa
brikkene eller måtte arbeide på oppdrag fra disse.85 Jernbane- 
byggingen som til å begynne med var drevet utelukkende med uten
landsk materiell, ble fra midten av 8o-årene særlig i Donbek- 
kenet drevet fram av russisk industri alene. Denne proteksjon
istiske politikken som den tsaristiske staten brukte for å be
skytte den russiske industrien,mot uteniandskonkurranse, gjorde 
den russiske industrien, som ennå var urentabel i forhold til 
den kapitalistiske verdensproduksjonen, i stand til å fylle 
jernbanebyggingens funksjoner.88

Med veksten i jernbanebyggingen i 90-årene oppsto det nye stor- 
fabrikker i tungindustrien, d.v.s. jernstøperier, stålverk, og 
jernbanevognfabrikker o.s.v.87 Innflytelsen fra jernbanebygging
en gjaldt ikke bare produksjonsmiddelindustrien. Gjennom veksten 
i denne ble også utviklingen av konsumvareindustrien direkte 
stimulert. Følgen var at handelen bredte om seg, det kapitalist
iske varemarkedet fikk et gjennombrudd framfor alt i jordbruket, 
og det vokste fram nye industrisentra med en ny lønnsarbeider- 
klasse. En empirisk undersøkelse av PogosheV fra midten av 90- 
årene viste åt arbeidernes binding til landsbyen hadde løsnet, 
at lønnsarbeiderklassen som levde i de viktige industrisentrene, 
hadde nesten fullstendig brutt med bondetradisjonene. Av det to
tale tall av industriarbeidere som var beskjeftiget i disse 
sentrene, utgjorde den andelen som dro hjem til landsbyene under 
innhøstningsarbeidet 10.8% i Petersburg, 12.4% i Wilna og 19.5% 
i Moskva. Prosentandelen for alle arbeiderne som også deltok i 
innhøstingen var i metallindustrien 11.1%, i tekstilindustrien 
16.5%, i bergverkindustrien 35.4% og for nærings- og nytelses- 
middelindustrien 65%. Dette betyr nå at det oppsto en klasse- 
bevisst fraksjon av industriarbeidere i storfabrikkene i produk- 
sjonsmiddelindustrien i Russlands viktigste industrisentra.88

I sammenheng med denne utviklingen oppsto det kapitalistiske 
markedsforhold i Russland, konkurransen skjerpet seg mellom de 
enkelte industrigrener og bransjer. Til tross for den protek-
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sonistiske tollpolitikken ble den kapitalistiske produksjon i 
Vest-Europa det sammenligningsgrunnlag som man strevde mot.89 
Byggingen av jernbanen åpnet jordbruksproduksjonen for det ka
pitalistiske verdensmarkedet. Svartjord-områdene ble Europas 
kornkammer. Så lenge Russlands eksport for det meste besto av 
jordbruksprodukter for å skaffe til veie den nødvendige valut- 
ta for industriproduksjon, måtte den tsaristiske regjeringen 
anstrenge seg for å understøtte omformingen av gods til korn- 
fabrikker og for å presse det siste ut av bonde-økonomien gjen
nom utløsingsbetalingene, direkte og indirekte skatter. Alle 
finansministrene i denne epoken (Bungé, Vyshnegradskij og 
Witte), satte seg som mål å finansiere den forserte industriali
seringen av Russland.90

"Dersom vi ikke energisk og besluttsomt tyr til forholds
regler slik at vår industri i løpet av den neste etappen 
blir i stand til å tilfredsstille Russlands behov og be
hovene til de asiatiske land som er, eller burde være, 
under vår innflytelse,da vil dén raskt voksende utenland
ske industri bryte gjennom våre tollmurer og spre seg i 
vårt fedreland og i de asiatiske land og slå røtter i vår 
økonomis udekkede behov."91

Dette utsagnet fra Witte gjør det klart at den forserte indust
rialiseringen i den andre periode alt fulgte målsettingene for 
en imperialistisk politikk. Med den imperialistiske ekspansjon
en og gjennom undertrykkelsen av de demokratiske folkebevegel
sene og den sosialistiske arbeiderbevegelsen, forsøkte tsaris- 
men å sikre de kapitalistiske produksjonsforholdene og sitt 
eget eksistensgrunnlag.

Bondeopprørene og de proletariske massestreikene ved begynnelsen 
av den økomimiske verdenskrise - som i særlig grad traff den 
lite utviklede russiske økonomi - rystet det russiske samfunnet, 
og innledet fra begynnelsen av århundredet 1905-revolusjonen. I 
industrien grep det om seg en stagnasjon som skulle vare fram 
til 1908.92

Først fra 1908 fikk den industrielle utviklingen i Russland i- 
gjen et oppsving. Ved begynnelsen av den første verdenskrig lev
de 18.3% av de 170 millioner innbyggere i Russland i byene, 
resten, 81.7%, holdt til på landsbygda. Tallet på lønnsarbeid
ere som levde i leiekaserner i industrisentraene, var 3 mill.. 
Verdien av den industrielle produksjon var 7.7 milliarder rub
ler, jordbruket produserte varer til en verdi av 11.7 milliard
er rubler. Over 60% av Russlands nasjonalprodukt var altså av
hengig av jordbruksproduksjonen.93

Ved århundreskiftet var det i alle de russiske industrigrenene 
ca. 2 277 000 arbeidere i lønnskontrakt, i 1914 sto det ikke

33



mere enn 2.7 mill, i et lønnsforhold, til tross for den utvidete 
kapitalakkumulasjon. Arbeidsmetodene, anvendelsen av den kon
stante kapital, produksjon av den relative merverdi, akkordar
beid og intensiveringen av utbyttingen forhindret en entydig ut
vikling av lønnsarbeiderklassen.9^Den var likefult den sosialist 
iske revolusjons proletariske avantgarde. Sammentrengt i de stoi 
industrisentra, fikk arbeiderklassen en viktig politisk og økon
omisk betydning i begge revolusjonene i 1917. Disse var også de 
viktigste sentra for den tsaristiske staten og for den utenland
ske kapitalens bankfilialer. Bare på denne måten lar det seg 
forklare at det vokste fram en sosialistisk revolusjon av den 
borgerlige demokratiske revolusjonen og av agraromveltningen. 
Men av disse kjennsgjerningene lar det seg også utlede hvilke 
muligheter og grenser det var for en sosialistisk overgang i 
Russland, som ikke fant noen understøttelse gjennom den sosial
istiske revolusjonen i Vest-Europa.

c) Lenins programutkast for revolusjonen i Russland

Spenningen i Russlands sosiale virkelighet i den siste fasen av 
den kapitalistiske utviklingen under tsarismens overherredømme 
kommer klart til uttrykk i Lenins program for den russiske re
volusjon. Tesen om "proletariatets og de fattige bøndenes dikt
atur” (1905) skal dekke begge bevegelsesformene og innholdet i 
klassekampen. Først den dialektiske formidling mellom den sosi
alistiske arbeiderbevegelse og den borgerlige agraromveltning 
kan angi de konkrete betingelsene for overgangen fra en borger
lig revolusjon til en sosialistisk revolusjon.95

Når agraromveltningen, den borgerlige revolusjon, i første rekke 
rettet seg mot føydalformene i det russiske samfunnet, og ar
beiderklassens streiker hadde til målsetting å ødelegge det tsai 
istiske undertrykkelses-apparatet og avskaffe kapitalismen, da 
var de spontant oppståtte sovjetene av arbeider- og bonde-depu- 
terte organer for oppstanden, d.v.s. organer for alliansen mel
lom arbeidere og bønder, mellom borgerlig og sosialistisk re
volusjon: "Kimeformen for en provisorisk regjering,"95 som 
sammenfattet alle de revolusjonære kreftene som kunne føre den 
borgerlige revolusjonen til endes og skape betingelsene for den 
sosialistiske omveltning. Denne vurderingen av sovjetene motsier 
ikke den senere formulerte tesen om at sosialistenes deltagelse 
i sovjetene måtte være underordnet "forberedelsen og organiser
ingen av det sosialistiske proletariatet for den bevisste ledel
se av den sosialistiske revolusjon." 97

Som pekt på ovenfor hadde Marx utledet det sosialistiske samfun
nets produksjons- og distribusjonsformer som den bestemte nega
sjonen til den kapitalistiske produksjonsmåtens dobbeltkarakter.
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Sosialiseringen av produksjonen og innføringen av sosialismen 
var avhengig av de historiske særegenheter i disse samfunn og 
av produktivkreftenes utviklingsgrad. Når en undersøker Lenins 
forestilling om den sosialistiske omforming av samfunnet) må 
det legges vekt på i hvilken grad de spontane organene i klas
sekampen, sovjetene, streike- og fabrikk-komiteene, ikke bare 
kan betraktes som de konkrete politiske organisasjonene i den 
russiske klassekamp, men også må bli betraktet som de sosiale 
formene som sosialiseringen av produksjonen antar, som over
gangs samfunnets former, som de umiddelbare produsentene kon
trollerer planleggingen av produksjonen og distribusjonen gjen
nom, og dermed den proletariske statens tiltak - eller lærer å 
kontrollere disse.

I sin analyse av kapitalismens utvikling i Russland sammenfat
ter Lenin den historisk progressive rollen til kapitalismen i 
to teser: "Høyning av produktivkreftene og sosialiseringen av 
arbeidet.”9® Under sosialiseringen av arbeidet innenfor rammen 
av kapitalismen forstår Lenin, 1) at veksten i vareproduksjonen 
fjerner natural-økonomien og skaper et nasjonalt marked, 2) at 
kapitalismen istedenfor oppsplittingen av produksjonen setter 
en konsentrasjon av produksjonen i industri og jordbruk, 3) at 
kapitalismen fortrenger alle former for føydal og personlig.av
hengighet, 4) at kapitalismen framtvinger befolkningens frie 
bevegelighet, 5) at den senker jordbruksbefolkningens andel av 
den totale befolkning, 6) at den produserer klasser og 7) at 
den forandrer klassenes bevissthet?" I denne definisjonen av 
produksjonens sosialisering trer den "historiske misjon" til 
kapitalismen i framgrunnen. Den borgerlige revolusjonen, som 
ennå måtte gjennomføres i Russland, og de lite utviklede klas- 
se-kampene i denne etappen tillot ikke teoretikeren å gå utover 
sin tid.

I Bemerkningene til Flekanovs første program-utkast3 der Ple- 
kanov setter nødvendigheten av den sosiale revolusjon i sammen
heng med opphevingen av de kapitalistiske produksjonsforhold og 
med overføringen av produksjons- og sirkulasjonsmidlene til sam
funnsmessig eiendom, formulerer Lenin tr,e vesentlige problemer: 
1) Avløsning av vareproduksjonen gjennom den sosialistiske pro
duksjon, 2) ekspropriasjonen av utbytterne, 3) overføringen av 
produksjonsmidlene til samfunnsmessig eiendom. Og i den tilsva- 
ende fotnote understreker han: "Det må forklares nærmere hva 
denne sosialistiske produksjonen er."100

I programutkastet til det Russiske sosialdemokratiske parti 
(1902) blir arbeiderpartiets målsetting formulert allment:

"Artikkel VII. For arbeiderklassens virkelige frigjøring 
er den sosiale revolusjon som er forberedt gjennom hele
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den kapitalistiske utviklingen, nødvendig, d.v.s. opp
hevingen av privateiendommen til produksjonsmidlene, 
overføringen av disse til samfunnsmessig eiendom og av
løsningen av den kapitalistiske vareproduksjon gjennom 
en sosialistisk organisasjon av produksjonen for hele sam
funnets regning for å sikre den høyeste velferd og den 
frie allsidige utviklingen av alle dets medlemmer.
Artikkel VIII. Denne proletariske revolusjonen vil full
stendig oppheve samfunnets inndeling i klasser og følgelig 
den sosiale og politiske ulikhet som springer ut av denne 
deling.
Artikkel IX. For å fullføre denne sosiale revolusjon,må 
proletariatet erobre den politiske makt som gjør dem til 
situasjonens herre og gjør det i stand til å fjerne alle 
hindringer som står i veien for å nå dens store mål. I 
denne forstand er proletariatets diktatur den uomgjenge
lige politiske forutsetning for den sosiale revolusjon'.*1 01

De spontant oppståtte organene i massestreikene i revolusjonen 
fra 1905 er for Lenin derfor dette diktaturets "kime-form”, den 
"sosiale" form, som forenet de revolusjonære bønder med de re
volusjonære arbeidere og innledet den sosialistiske omforming
en av samfunnet.102

I forordet til Bukarins brosjyre om Imperialisme og verdensøko
nomien beskriver Lenin i 1916 forholdet mellom den abstrakte 
innholdsmessige bestemmelsen av denne perioden og den konkrete 
undersøkelse av klassekampens bevegelsesformer. Imperialismen ei 
et resultat av utviklingen av utvidelsen og en fortsettelse av 
den i kapitalismens innebygde tendens til internasjonalisering 
og sosialisering av produksjonen. Formene for denne sosialiser
ing og statsintervensjonisme inneholder ingen nye samfunnsmes
sige kvaliteter.103 De forskjellige motsetningene i denne ka
pitalistiske produksjonsformen framskynder proletariatets klas- 
seaksjoner som er uttrykk for produktivkreftenes utfoldelse og 
innleder den sosiale revolusjon i kampen mot monopolkapitalen, 
mot den imperialistiske stat, mot imperialismens krig og dikta- 
tur.104

I Lenins resolusjonsutkast på Zimmerwaldkonferansen heter det 
derfor:

"Den imperialistiske krig åpner perioden for den sosiale 
revolusjon. Alle objektive betingelser i den seinere epoke 
setter den revolusjonære massekampen på dagsordenen. Det 
er sosialistenes oppgave uten å oppgi et eneste legalt 
kampmiddel å underordne alle disse midler hovedoppgaven og 
utvikle arbeidernes revolusjonære bevissthet, samle dem 
til en internasjonal revolusjonær kamp, framskynde enhver 
revolusjonær opptreden og tilstrebe en omforming av den

36



imperialistiske krigen mellom folkene til de undertrykte 
klassers krig mot deres undertrykkere med målsettingen å 
ekspropriere kapitalistklassen, erobre den politiske makt
en gjennom proletariatet og virkeliggjøre sosialismen.”105

For Lenin fantes det ingen tvil om at den særegne situasjon til 
hver enkelt nasjon måtte taes hensyn til i denne kampens tak- 
tikk.206

Disse kampenes politiske former er for Lenin uttrykk for graden 
av produksjonens sosialisering. Motsetningene i denne produk
sjonen er årsaken til disse massekampene. Aksjonenes politiske 
former gir allerede en antydning om det sosialistiske samfun
nets produksjons- og distribusjonsformer. De vitner om at under 
sosialismen må den kapitalistiske statens maskineri knuses.107 
Den kapitalistiske produksjonens dobbeltkarakter på det imperi
alistiske utviklingsstadium, d.v.s. sentralisasjonen av produk
sjonen på basis av den tekniske arbeidsprosessens utvikling og 
industriens konsentrasjon, blir nøye innsett av Lenin:* ’’Produk- 
sjonen blir sosialisert, men tilegnelsen forblir privat.”108 
Produksjonens tekniske sentralisering er drevet så langt at 
verdiloven, som er framherskende i denne produksjons- og distri
busjonsform som før, blir ’’undergravet” av sosialiseringspro
sessen. Aksjekapital, spekulasjoner, avtaler og statlige inn
grep er uttrykk for denne kapitalistiske verdiøking.108

Sett ut fra sosialiseringsperspektivet bærer imperialismen trek
kene til ”en overgangsperiode fra kapitalisme til en høyere so
sialistisk samfunnsformasjon.”110 Den monopolkapitalistiske pro
duksjonen som blir formet av karteller, syndikater og truster, 
som tildels underligger ’’finanskapitalens” kontroll, blir i im
perialismens periode tendensielt overvåket av den monopol
kapitalistiske stat, d.v.s. staten er en økonomisk og politisk 
instans som garanterer monopolenes profitt ved samtidig å sikre 
de bestående produksjons- og klasseforhold. Staten øver derfor 
innflytelse på ”de sosialpolitiske forhold” i denne samfunns
formen og påvirker dermed ideologisk også endel av arbeiderklas
sen, og gjør integrasjonstaktikken til den reformistiske arbeid
erbevegelsen lettere. Den 4.august 1914, 4a de sosialdemokrat
iske representantene i den tyske riksdagen stemte for krigskre- 
ditter, er et bevis for reformismens tilpassing til den imper
ialistiske sosialpolitikk. Den revolusjonære arbeiderklassens 
aksjoner retter seg derfor ikke bare mot monopolkapitalen, men 
i like stor grad mot den imperialistiske staten og mot sosial
demokratiets reformisme.111

d) Oktobev-vevolusgonens mot setningev og kvigskommunismen

Fra oktober 1917 var den sosialistiske produksjonsformen i Russ
land både konkret og samtidig abstrakt, realiserbar og samtidig
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utopi.Konkret var den til stede i storfabrikkene som ble kon
trollert av sovjetene og fabrikkomitéene i industriområdene.
Som abstrakt "ønskelandskap" åpenbarte den seg på landet. Om 
den sosialistiske revolusjonen ble begrenset til Russland, vil
le produktivkreftenes utviklingsnivå i samfunnet som helhet 
forhindre den umiddelbare virkeliggjørelsen av sosialismen.
Da måtte den sosialistiske revolusjonen i byene yte sin tributt 
til den borgerlig-økonomiske revolusjonen på landsbygda. På den 
andre siden kunne bare de sosialistiske tiltak som statliggjør- 
ing av industrien og bankene, nasjonalisering av jorda, annul- 
leringen av utenlandsgjelden, gjennopptakeIsen av produksjonen 
på grunnlag av arbeiderkontrollen og den umiddelbare fredsslut
ning med Tyskland forhindre eller utsette det truende økonom
iske sammenbruddet.112

Gjennom nasjonaliseringen av jorda ble med et slag tsarismens 
kompliserte forpaktnings- og bruksrettigheter til jorda slått 
i stykker. Samtidig ble bøndenes avhengighet til de kapitalist
iske kredittinstitusjonene opphevet. Men denne nasjonalisering
en var i følge sin form en kapitalistisk eller en jordreform 
basert på vareproduksjon. Selv om den gjennom landoppdelingen 
foreløpig utjevnet forskjellen mellom bøndene, så avskaffet den 
ikke på noen måte grunnlaget for privat-akkumulasjon: den enkle 
vareøkonomi. Likevel var denne løsningen på bonde-spørsmålet 
nært forbundet med de sosialistiske tiltakene i industrisektor
en og med nasjonaliseringen av bankene nettopp fordi den nasjon
ale og internasjonale bankkapital takket være Stolypins reform
er fra 1908 nesten fullstendig kontrollerte jordbruksproduksjon
en.113 Ikke bare den formale alliansen mellom arbeiderne og 
bøndene i denne revolusjonen, men også de spontane bondeopp- 
standene og landutdelingene tvang bolsjevikene til å handle.114 
Motsetningen mellom den nasjonaliserte industrien og det pri
vate jordbruket, mellom oktober-revolusjonens sosialistiske 
målsetting og den økonomisk-kulturelle tilbakeståendheten på 
landsbygda satte allikevel omformingen av samfunnet tilbake.
På grunn av den russiske revolusjonens isolasjon og industriens 
sammenbrudd som en følge av borgerkrigen, satte den borgerlige 
tendensen seg stadig sterkere igjennom og truet med å fortrenge 
den sosialistiske tendens fullstendig.

Lenin var teoretisk forberedt på dette tilbaketoget for den pro- 
letariske makten, d.v.s. på utsettelsen av samfunnets sosialist
iske omforming. Bolsjevikene måtte gjennomføre Oktober-revolu- 
sjonen for å kunne gi folket fred, for å kunne understøtte 
landreformene og for å forhindre økonomien fra sammenbruddet.115 
Den økonomiske konsolidering kunne oppnås ved hjelp av to met
oder: For det første gjennom metoden med den sosialistiske om
forming i forbindelse med arbeiderkontroll gjennom sovjetene og 
den økonomiske regnskapsførsel. For det andre gjennom den stats- 
kapitalistiske regnskapsførsel og arbeiderdisiplin. Hvilken
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metode som kunne anvendes, var avhengig av arbeidernes engasje
ment. Etter revolusjonen opprettholdt Lenin dette skille som han 
hadde utarbeidet i analysen av imperialismen. Det monopolkapital- 
istiske undertrykkelsesapparat måtte ikke i noen tilfelle bli 
overført i den sovjetiske økonomi dersom strukturen i den sosi
aliserte produksjonen skulle komme fullstendig til sin rett:

"Man må befri apparatet fra kapitalistenes kommando, man må 
rive det fra kapitalistene og kutte alle trådene som for
midler deres innflytelse, jage dem vekk, kutte forbindel
sen og legge det under de proletariske sovjetene og gi dem 
et breiere og mer omfattende grunnlag, forbinde det med 
hele folket.” 11^

Dersom denne løsrivelse av samfunnets tekniske arbeidsprosess 
ikke lyktes - fordi produsentene hverken kunne kontrollere den 
økonomiske drift, produksjonsmåten og distribusjonen eller kun
ne opprette en effektiv økonomisk regnskapsførsel i den sosiali
serte industrien - da måtte den proletariske staten gripe til
bake til statskapitalismens metoder.

På den 7. kongressen til Det russiske kommunistpartiet (bolsje
vikene) i mars 1918 formulerte Lenin denne revolusjonens opp
gaver som i følge dens form var sosialistisk, men som ble inn
snevret av det tilbakeliggende bondeland. I motsetning til den 
borgerlige revolusjonen, som vokste materielt fram av føydal- 
ismens skjød og som derfor bare hadde å ødelegge restene av 
lenkene til de gamle produksjonsforholdene gjennom en siste dra
matisk akt, så kunne den sosialistiske revolusjonen først be
gynne med omformingen av samfunnet, d.v.s. med oppbygging av 
den sosialistiske produksjonsmåten, etter at den gamle formen 
for politisk klasseherredømme var styrtet.117 De revolusjonære 
massenes spontanitet, sovjetenes "skaperkraft” gjorde den organ
isatoriske oppbygging av samfunnet lettere i revolusjonens 
første fase. Målsettingen for samfunnets sosialistiske omform
ing, enheten av arbeiderkontroll og økonomiske regnskapsførsel, 
forlangte at industriarbeiderne og de bøndene som sluttet seg 
sammen i kollektiver eller som skulle lede statsgodsene, hadde 
en høy teknisk og kulturell utdannelse for* å kunne holde i gang 
den sosialiserte produksjonen. Omformingen av samfunnet var for 
den store massen av arbeidere og bønder derfor samtidig en om
fattende læreprosess. Lenin gikk imot å gjeninnføre den kapi
talistiske og militære disiplinering av arbeidet eller å håpe 
at overtakelsen av det kapitalistiske akkordlønnsysternet eller 
andre modeller for materiell stimulans skulle være tilstrekke
lig til å høyne arbeidsproduktiviteten eller til og med å 
styrke den sosialistiske ansvarsfølelsen. Det var ikke tilfeldig 
at han gikk inn for selvdisiplin. Det arbeidende folkets innsikt 
i tilstandene i industrien, i økonomiens rystelser, som minnet 
om det truende sammenbruddet av samfunnets enkle reproduksjon,
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og deres innsikt i den internasjonale situasjon skulle for
anledige 'arbeiderne til å påbegynne gjenreisningen av øko
nomien og bringe det småborgerlige elementet i den russiske 
revolusjon under kontroll. Lenin mente at sovjetenes funk
sjon i denne etappen først og fremst var å konsolidere øko
nomien og - som et revolusjonært organ for folket - opplære 
arbeiderne og bøndene til å mestre disse oppgavene.118

Arbeidernes selvdisiplin og den sosialistiske kappestrid var 
en direkte negasjon av den kapitalistiske ledelse av produk
sjonen, av akkordlønns- og taylor-systemene.119 "Nettopp til
sidesettelsen av vareproduksjonen og kapitalismen baner vei 
for muligheten å organisere kappestriden ikke i bestialske, 
men i menneskelige former."120 Den tekniske arbeidsprosessen 
som var befridd fra de kapitalistiske verdiøkningsbetingelsene, 
måtte organiseres i en sosialistisk produksjonsmåte som til
svarte dens karakter. For at den samfunnsmessige planlegging 
og bokførsel skulle vinne terreng, måtte på den ene side pro
duksjonen bli sentralisert etter målestokkene som lå i den 
samfunnsmessig kombinerte og koordinerte produksjonsprosessen.
På den andre side måtte produksjonen bli desentralisert for at 
produsentene skulle kunne delta i kontroll og regnskapsførsel, 
for å unngå byråkratiseringen, for ikke å blokkere arbeidernes 
og de ansattes initiativ og ansvarsfølelse og for å komme mang
foldigheten i de sosialistiske metodene for produksjonsøkning 
i møte.121 Denne leninistiske framstillingen av "den demo
kratiske sentralisme" i den sosialistiske produksjonsmåten - 
som på ingen måte overså produktivkreftenes teknisk-økonomiske 
nivå, men som samtidig framstilte den sosialistiske bevissthet, 
produsentenes deltagelse i planleggingen og ledelsen av produk
sjonen som denne produksjonsmåtens vesentlige element - var 
modell for planøkonomien i den sosialistiske overgangsperioden. 
Alle tilbaketog som ble gjort, fra arbeiderkontrollen over ar- 
beiderforvaltingen til enmannsledelsen, for å opprettholde pro
duksjonen, var innrømmelser overfor Russlands tilbakeståenhet. 
Men i disse tilbaketogsmanøvrene ble aldri målsettingen med 
oppbyggingen av den demokratiske sentralismen i økonomien negli
sjert. Den dialektiske enhet av sentral-planlegging og desent
ralisert kontroll og sovjetdemokrati i Lenins industrialiserings 
teori beviste sin overlegenhet overfor kravene fra "arbeideropp- 
osisjonen". Med det fullstendige arbeiderdemokratiet forlandte 
denne en oppstykking av produsentene i selvstendige enheter, som 
både overså hva den sentraliserte produksjonen hadde oppnådd 
og den motsetningsfylte økonomiske situasjonen i Russland.122

Rystelsene i industrien tvang den proletariske makten til å 
innskrenke arbeiderkontrollen til en fordel for metodene med den 
strengeste disiplin, regnskapsførsel og høyning av arbeids-pro- 
duktiviteten. Ikke bare ble de borgerlige spesialistene gjenopp- 
søkt og tilbakekalt. Også de kapitalistiske midlene for å øke
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arbeidstempoet ble satt inn igjen på nytt og i sterkere grad. 
Samtidig organiserte man anti-byråkratiske oppdragelseskam- 
panjer for å gjøre arbeiderne i stand til å øve oppsyn med spe
sialistene og lære av dem.

”Å lære og arbeide - denne oppgaven må sovjetmakten stille 
folket i dens fulle omfang. Kapitalismens siste ord i det
te henseendet, taylor-systemet, forener i seg, liksom 
alle kapitalismens framskritt, den borgerlige utbyttingens 
raffinerte bestialitet og en rekke verdifulle vitenskape
lige resultater i analysen av arbeidets mekaniske bevegel
ser, i utskjaltningen av overflødige og uegnede bevegel
ser, utarbeidelsen av de riktige arbeidsmetoder, innfør
ingen av de beste systemer for regnskapeførsel og kontroll 
o.s.v.. Sovjetrepublikken må for all del overta alt det 
verdifulle hva vitenskap og teknikk har frambragt på det
te området. Dersom sosialismen skal realiseres, er dette 
avhengig av at vi lykkes i å forbinde sovjetmakten og den 
sovjetiske forvaltningsorganisasjonen med kapitalismens 
nyeste framskritt.”123

Vendingen mot de stats-kapitalistiske metodene for økonomisk 
drift, som hadde til følge at sovjet-demokratiet og sovjet- 
forvaltningen foreløpig ble utskjaltet, ble sovjetmaktens siste 
utvei for å forhindre industriproduksjonens fullstendige sammen
brudd, et sammenbrudd i kommunikasjonene og i forsyningen av 
livsmidler til arbeiderne. I et land, som i denne fasen var do
minert av fire utviklingstrinn i den kapitalistiske produksjon 
- den patriakalske bondeøkonomi, den lille vareproduksjon, den 
private kapitalisme og statskapitalismen - var statskapitalismen 
en produksjonsform som bestemte de øvrige tre organisasjons- 
typenes produksjon og gjorde dem avhengig av seg og som dess
uten ledet over til den sosialistiske produksjonsform. Derfor 
kunne Lenin hevde mot sine kritikere fra venstre^som i stats
kapitalismen så en negasjon av sosialismen:

”Her kjemper ikke statskapitalismen mot sosialismen, men 
småborgerskapet pluss privatkapitalismen kjemper sammen 
og i fellesskap såvel mot statskapitalismen som mot sosi
alismen. 1,124

Dette betyr endelig ikke at Lenin satte likhetstegn mellom 
statskapitalisme og sosialisme. Selv om han under presset fra 
borgerkrigen gikk inn for den sentraliserte en-manns-ledeIse 
av bedriftene, ja, til og med forbigående aksepterte militari- 
seringen av arbeidet og framhevet at prinsippet om likeberet- 
tigelse og arbeiderkontroll ikke var gjennomførbare under de 
gitte omstendighetene, så var hans politikk rettet inn på å 
gjenopprette den demokratiske sentralisme i økonomien gjennom 
anti-byråkratiske kampanjer, sosialistisk kappestrid, subbot- 
nik-bevegelsen, og gjennom fagbevegelsen og arbeider- og bonde- 
inspeksjonen.125 I debatten om fagforeningene gikk han derfor
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imot en militarisering av fagbevegelsen; han så fagforen
ingene som en transmisjonsreim mellom parti og arbeiderklas
se. Fagbevegelsen var en skole i den økonomiske forvalting og 
en beskyttelsesorganisasjon for arbeiderne mot arbeiderstatens 
byråkratiske utvekster.126

Proklameringen av den nye økonomiske politikk (NEP) var til 
syvende og sist innrømmelsen av at den borgerlige tendensen i 
russisk revolusjon bestemte prosessene i det Økonomiske liv og 
at tilbakeveien til vare-penge-forhold i økonomien var den en
este veien å gå for å opprettholde sovjetmakten. Den nye økon
omiske politikk betydde:

"ikke en umiddelbar sosialistisk oppbygging, men et til- 
bake-tog til statskapitalismen på en rekke Økonomiske 
områder, ikke stormangrep, men den svært vanskelige og 
tunge og ubehagelige oppgave med en langvarig beleiring 
forbundet med en rekke tilbaketog."127

e) 'Lenins undersøkelse av ,rden nye økonomiske politikk" (NEP)

NEP gjenopprettet varemarkedet. Den proletariske makten gjorde 
samtidig småproduksjonen på landsbygda til det vesentligste 
grunnlaget for den industrielle akkumulasjon. Konsolideringen 
av industrien og den videre industrialisering ble på en av
gjørende måte avhengig av etterspørselen på markedet på lands
bygda. Dermed var de gamle motsigelsene i den russiske kapi
talismen mellom industrien og jordbruket og mellom den spesi
fikt nasjonale økonomien og verdensøkonomien gjenopprettet på 
nytt og til en viss grad skjerpet. For nå dreide det seg om 
motsetningen mellom en statliggjort industri og et privat 
jordbruk, mellom proletariatets diktatur i et land som hadde 
stilt seg samfunnets sosialistiske omveltning som oppgave, og 
det imperialistiske verdensmarked. Dersom den gamle struktur- 
krisen i den russiske økonomien ikke skulle bli til en krise 
for den proletariske makt, da måtte industrien raskt settes på 
fote igjen gjennom statskapitalist-metoder, utenlandske kon
sesjoner og kreditter. Jordbruket måtte bli teknifisert gjen
nom industrialiseringen. Måten som kostnadene med industriali
seringen skulle dekkes på, bestemte den proletariske statens 
taktikk. Denne var på sin side avhengig av klassesituasjonen, 
fattig-bøndenes og arbeidernes styrke, dens revolusjonære be
vissthet og av den internasjonale situasjonen. Disse overgangs- 
tiltakene måtte først forsone flertallet i bondebefolkningen 
tméd den proletariske makt. Denne alliansepolitikken var under
ordnet perspektivet om å påskynde industrialiseringen. Lenin 
tvilte ikke på at en "omforming" av den lille jordbesitter bare 
kunne lykkes gjennom industrialiseringen og i elektrifiser
ingen, som kunne omvelte produksjonsmåten på landsbygda på en

42



grunnleggende måte og dermed de små landbesitternes bevissthet:
"Å løse dette problemet med den lille jordbesitter, så å 
si la hele hans mentalitet bli sunn, dette kan bare den 
materielle basis, teknikken, den storstilte anvendelsen 
av traktorer og maskiner i jordbruket og den vidtgående 
elektrifiserin makte."128

Men industrien hadde ennå ikke nådd nivået til førkrigsproduk- 
sjonen. Foreløpig måtte kapitalistiske produksjonsmetoder på- 
skynne bytte-prosessen mellom by og land og akkumulasjonen i 
industri og jordbruk. De kapitalistiske produksjonsmetodene 
måtte heve arbeidsproduktiviteten i alle produksjonsgreinene, 
og de måtte gjøre de statskapitalistiske metodene for regnskaps
førsel for effektivisering og rentabilitet i produksjonen virk
somme i de enkelte industrier og bedrifter. Men for at den ka
pitalistiske produksjonsmåte og de kapitalistiske produksjons
forhold ikke skulle bli restaurert til derés siste konsekvens: 
styrting av den proletariske makt, måtte de "økonomiske frihet
er" innskrenkes. Alt på den 10. partikongressen reagerte Lenin 
på dette problemet som skulle bestemme industrialiseringsdebat- 
ten like til 1928. Men på dette tidspunkt kunne han naturligvis 
ikke angi den konkrete taktikk for den proletariske stat:

"Gjenopprettelsen av kapitalistiske forhold er bare mulig 
under betingelsen av at jordbruket yter et overskudd. Det 
siste er mulig og svært viktig fordi det gir oss et vesent
lig pluss. Spørsmålet om det er små- eller stor-produksjon 
som gir mest gevinst, er spørsmålet om den forenete og 
kombinerte utnyttelse av våre fond og av markedets utvik
ling, som vi oppnår gjennom avtaler med kapitalismen i sam
menheng med konsesjonene........ Jeg tror at dersom ar
beiderklassen, som holder de viktigste greinene av stor
industrien i sine hender, konsentrerte sin oppmerksomhet 
på de aller viktigste av disse industrigreinene, så ville 
den oppnå større gevinst enn små-industrien selv om denne 
skulle vokse relativt hurtigere."128

Herredømmet over økonomien gjennom den proletariske stat kunne 
binde utviklingen av kapitalismen til den statskapitalistiske 
formen som ifølge Lenin skapte betingelsefle for i nær framtid 
å sikre "omformingen av statskapitalismen til sosialisme."130 
Statskapitalismens umiddelbare former, konsesjonene til uten
landske monopoler, kooperasjoner på landsbygda, den statlig 
kontrollerte privathandelen, forpakting av jordgods og skoger 
til utenlandske selskaper og metodene for statskapitalistisk 
regnskapsførsel i økonomien skulle gjøre det mulig for Sov
jetunionen å komme opp på det økonomiske tekniske nivå i verd- 
ens-økonomien på den raskeste og billigste måte.

Statskapitalismen utgjorde grunnlaget for konsolideringen av
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økonomien. Den var dermed også basis for den framtidige offen
siven for den sosialistiske produksjonsmåten. De statskapital- 
istiske metodene i produksjonen ga proletariatets diktatur i 
Sovjet-Russland en spesiell framtredelsesform. De utgjorde over
gangen til den sosialistiske formen, men var selv ennå ikke den
ne formen. Sosialismen ble bestemt gjennom den voksende sam
funnsmessige planlegging, verdilovens hendøen og utfoldelsen av 
Sovjet-demokratiet. På den 11. partikongress vender Lenin seg 
mot Bukharins økonomisme, som betraktet statskapitalismen som 
sosialismens organisasjonsprinsipp:

"Statskapitalisme - det er den kapitalisme som vi må organi
sere innenfor bestemte grenser og som vi til nå ennå ikke
forstår å organisere...... Det er likevel en situasjon
som tidligere aldri har opptrådt i historien: proletariatet, 
den revolusjonære fortropp, har tilstrekkelig politisk makt, 
samtidig finnes det statskapitalisme. Kjernepunktet i spørs
målet går ut på å forstå at det er den kapitalisme som vi 
kan og må tillate, som vi kan og må organisere innenfor be
stemte grenser, da denne kapitalisme er nødvendig for de 
breie bondemasser og privatkapitalen. Dette må dere for
stå, dere kommunister, dere arbeidere, dere den klassebe- 
visste delen av proletariatet som har påtatt dere å re
gjere staten. Dere må forstå ... at staten som dere har 
tatt i deres hender, funksjonerer etter deres vilje.'1

Og i sluttordet til den politiske beretningen gikk han ennå en
gang inn på dette tema:

"Statskapitalisme - det er en i aller høyeste grad uventet 
kapitalisme som ikke kunne forutsees av noen. For ingen 
kunne jo forutse at proletariatet i ett av de minst ut
viklede land skulle gripe makten og deretter anstrenge seg 
for å organisere storproduksjon og fordelingen av jord til 
bøndene,' og at det da vil trekke inn kapitalisme igjen for
di det ikke maktet denne oppgaven på grunn av det allmene 
kulturnivået .l"131

Resultatet av den sosialistiske revolusjonen fram til dette 
punktet i utviklingen var: 1) de revolusjonære hadde trukket 
Russland ut av den imperialistiske krigen, 2) det var skapt et 
sovjetsystem som så lenge det ikke var fullstendig virkeliggjort, 
skulle forbli målet for den sosialistiske omforming, 3) det var 
satt i gang en økonomisk oppbygging av grunnlaget for den sosi
alistiske samfunnsordning. Denne hadde som økonomisk forutset
ning at den borgerlige revolusjonen på landsbygda ble fullstendig 
realisert - en revolusjon som framtrer så å si som et biprodukt 
av den sosiale revolusjonen. De motsigelsene som måtte løses, var 
åpenbare for bolsjevikene. Den omfattende industrialiseringen av 
Sovjetunionen skapte grunnlaget for den sosialistiske produksjon
en. Den satte produksjonsmåten og produktiviteten i landbruket
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på like fot med industrien og skulle ta igjen den kapitalist
iske verdensøkonomien, fordi den ikke lenger var bundet til de 
kapitalistiske verdiøknings- og organisasjons-betingelsene. 
Hvilke oppgaver i industrialiseringen var det ifølge Lenin vik
tigst for Sovjetunionen å løse? Hva var akkumulasjonens kilder 
og innenfor hvilke tidsrammer skulle den være gjennomført?

Det var avhengig av tempoet i den sosialistiske og i den pri
vatkapitalistiske akkumulasjonen i Sovjet-samfunnet; av omfang
et av gjenopprettelsen av kapitalistiske klasseforhold og av
hengig av utbredelsen av Sovjet-demokratiet. Det var avhengig 
av utviklingen av sosialistiske produksjonsformer; av arbeid
ernes og bøndenes evne til å bryte gjennom den kulturelle til
bake st åenhe ten, og den var avhengig av tiltakene som den prole
tar iske staten gjennomførte for å bekjempe kapitalismens inn
flytelse. Den imperialistiske aggresjonsfaren var en stor be
lastning på det sovjetiske overgangssamfunnet, og forsterket 
trykket på industrialiseringen for å skaffe til veie et våpen- 
potensial som angriperen kunne bli slått tilbake med.

Da Sovjet-makten i begynnelsen av den Økonomiske gjenoppbygging 
var avhengig av markedet, av forbundet med de fattige og mellom
store bøndene, var Lenin usikker i sin vurdering av tempoet og 
metodene for industrialiseringen. "Blokken” mellom statskapital
ismen og den proletariske makt garanterte på lang sikt at den 
småborgerlige innflytelsen ble trengt tilbake.132 Metodene med 
den økonomiske regnskapsførsel, utnyttelsen av verdiloven, so
sialistisk planlegging og politiske kampanjer syntes for Lenin 
å være de viktigste instrumenter i industrialiseringen. Derfor 
talte han både om den reformistiske metode for forandring av 
.samfunnet etter revolusjonen og om skjerpet klassekamp i over- 
gangs-samfunnet.

Til den reformistiske metode regnet han gjenopprettelsen av 
storproduksjonen, det umiddelbare produktbytte mellom by og 
land, understøttelsen av de små foretak og av kapitalismen for 
å få begge igang gjennom vare-pengeforholdet og for å under
kaste dem statlig regulering.133 Den hvi^pause som en kjempet 
seg til gjennom den nye økonomiske politikk, ville først seinere 
gjøre en utvidet akkumulasjon mulig. På den andre side var Lenin 
fullstendig klar over at gjennom verdilovens gjennombrudd i 
Sovjet-samfunnet ville den kapitalistiske produksjonsmåte, den 
kapitalistiske akkumulasjon og den kapitalistiske restaurasjon, 
bli fremmet. De kapitalistiske klassene ville bli satt i stand 
til å gjøre allianse med imperialismen for å styrte den prole
tariske makten:

"Spørsmålet er som følger: Hvem vil seire over hvem? Lyk
kes det kapitalistene å organisere seg først, da vil de ja^* 
ge kommunistene til helvete, det behøver man overhodet ikke
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bruke flere ord på. Man skal bare betrakte tingene nøk
ternt: Hvem seirer over hvem? Eller vil den proletariske 
statsmakten, støttet på bondemassene, være i stand til å 
holde de herrer kapitalister behørlig i tømmene for å 
lede kapitalisten inn i statens farvann og for å skape en 
kapitalisme som er underordnet og tjener staten?"1 3i+

Skjerpingen av klassekampen i NEP-perioden måtte ha innvirkning 
på tempoet og metodene i industrialiseringen. Dersom kritikken 
av krigskommunismen var riktig, da mislyktes denne politikken 
hovedsaklig fordi den materielle basis, industrien, ikke var 
moden for den sosialistiske omforming av samfunnet. Den mis
lyktes fordi alle tiltakene i siste instans begrenset seg til 
distribusjonssfæren og derigjennom drev en kile inn mellom ar
beiderklassen og bøndene1.3 Utgangspunktet for en kvalitativ for
andring av samfunnet mot sosialismen var en sikker reproduksjon 
av industrien på et utvidet grunnlag og motivasjonen mellom 
arbeiderne og deler av fattigbøndene for å bygge sosialismen. 
Dersom hele produksjonen stagnerte, ville det oppstå likegyld
ighet, ja, fientlighet i arbeiderklassen og mellom bøndene 
overfor revolusj onen.13 8

Motsetningen mellom på den ene side revolusjonens sosialistiske 
målsetting, virkeliggjørelsen av sovjet-demokratiet i produk
sjons- og distribusjons-sfæren og dermed også i samfunnets over
bygning, og på den andre side den kulturelle tilbakeståenhet i 
massene, som var uttrykk for den økonomiske-tekniske tilbake- 
ståenheten i Russland, kunne bare overvinnes gjennom politiske 
eller kulturrevolusjonære kampanjer. Allerede under krigs-kom- 
munismen hadde Lenin pekt på metodene med massemobilisering for 
å bygge sosialismen. Masseorganisasjonene var !,overførings- 
reimene" mellom det proletariske partiet, produksjonen og stat
en. Ved siden av de økonomiske tiltakene skulle gjenopplivingen 
av sovjet-demokratiet under NEP-perioden være det avgjørende 
middel for å innlede den sosialistiske omveltning av samfunnet. 
Forsterkningen av. sovjetenes funksjon i samfunnet, virksomheten 
til arbeider- og bonde-inspeksjonen i det statlige og økonom
iske planleggingsapparat, utdanningen og skoleringen av arbeid
erne gjennom fagforeningene - alt dette var instrumenter i mobi
liseringen av arbeiderne og bøndene mot de byråkratiske utvekst
ene i arbeiderstaten og dens parti.137

Allerede på et møte i Moskva for parti-arbeidere i november 
1918,138 hadde Lenin forsøkt å bestemme et fenomen i det sov
jetiske samfunnet som etter 1921 fikk tydeligere konturer.
Gjennom sovjet-maktens første vellykkete resultater fant det 
sted en stemningsendring i småborgerskapet, særlig mellom de 
intellektuell6.Det oppsto en utbredt følelse av "patriotisme”, 
som gikk så vidt at den anerkjente hva den sosialistiske re
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volusjonen hadde oppnådd og de betraktet den som typisk russiske 
resultater som styrket den russiske nasjon og den russiske kul
tur, og dokumenterte Russlands overlegenhet. Etter borgerkrigen 
da det ikke lenger var noen risiko, vendte småborgerskapet seg 
til bolsjevikene, trådte inn i deres rekker og utmerket seg der 
ved å følge anvisningene lojalt, men samtidig ved å betrakte dem 
som byråkratiske pliktøvelser. Disse småborgerlige gruppene pro
duserte en byråkratisk arbeidsstil som satte sitt preg på hele 
partiapparatet, på staten og på Økonomien.139 Men man var blitt 
avhengig av dem. Dersom partiet ble underlagt organisasjons-ni- 
vået i den lille vareøkonomi og kapitalismen, og dersom verdi- 
loven på denne måten skulle ha virkninger like inn i rekkene til 
den proletariske avantgarde, da ville denne bli ute av stand til 
å planlegge, forberede, organisere og kontrollere den sosial
istiske omforming av samfunnet. Borgerlig realpolitikk, som da 
bare ville gå ut på å reagere på de samfunnsmessige fremtredel- 
ser, kriser og katatrofer, ville sette sitt preg på samfunnets 
struktur, som representerte alle motsigelser og klasseforhold i 
samfunnet.

På den 10. partikongressen ble det vedtatt fraksjonsforbud. En 
partisplittelse ville uvegerlig ha framkalt kontrarevolusjon.140 
"Parti-utrenskningen" skulle treffe de tidligere mensjeviker og 
sosialrevolusjonære og styrke arbeidernes initiativ og innflyt
else.141 Men gjennom fraksjonsforbudet ble den demokratiske 
sentralismen krenket. Inntil dette tidspunktet hadde den demo
kratiske sentralismen gjort partiet i stand til å understøtte 
revolusjonen, å svare på nye situasjoner med en adekvat prole- 
tarisk taktikk, og å forbli subjektet i hendelsesforløpet. Den 
"nye” partitype var i motsetning til borgerlige halehengs-parti- 
er et resultat av den dialektiske enhet av kritikk og selvkri
tikk fra alle partimedlemmene, av åpen diskusjon og meningsdan- 
ning om teoretiske og politiske spørsmål og av demokratiske be
slutninger over de forestående politiske oppgaver, som så ble 
sentralisert og ført ut i livet på sentralkomiteens ansvar. 
Sentralkomiteen på sin side var ansvarlig overfor partiet og 
hele arbeiderklassen. Gjenopprettelsen av den demokratiske 
sentralisme var altså en målsetting for Lenins politikk: først 
gjennom sammenbindingen av partiet, masseorganisasjonene, ar
beiderklassen og de fattige bøndene kunne byråkratismen i stats- 
og produksjonsapparatet overvinnes og den sosialistiske akkumu
lasjonen begynne.

I bestemmelsen av den rolle sovjetene skulle ha under NEP, var 
Lenin klar over motsetningen mellom den sentrale ledelse ved 
partiet, staten- og industriadministrasjonenpå den ene side og 
demokratiseringen av sovjetene og de antibyråkratiske masse
kampanjene på den andre. Den økonomiske regnskapsførsel i stats
bedriftene, som hadde rentabiliteten som mål, skapte ifølge 
Lenin et motsetningsforhold mellom arbeiderne og bedriftsled
elsen. Arbeiderklassen som hadde til program å styrke den pro-
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letariske makten og å utvikle de sosialistiske produksjonsform
ene, skulle gjennom fagforeningenes intervenerende deltagelse i 
industriledelsen forhindre byråkratiske utglidninger. Men da 
den statskapitalistiske metode ifølge sin definisjon framfor 
alt måtte forbli selvstendig overfor produsentene og fagbeveg
elsen for å få økonomien i gang, ble fagforeningenes oppgave å 
være en skole i forvaltning og et instrument for å utdanne ar
beiderne ytterst komplisert:

"På den ene side er deres hovedmetode arbeidet med å over
bevise og å oppdra, på den andre side kan de ikke som del
tagere i statsmakten unngå deltagelse i tvangstiltak. På 
den ene side er det deres hovedoppgave å beskytte interes
sene til de arbeidende massene i den mest umiddelbare og 
nærliggende betydning av ordet; på den andre side kan de 
som deltagere i statsmakten og oppbyggere av hele folke- 
økonomien ikke gi avkall på pressmidler. På den ene side 
må de arbeide på en militær måte, for diktaturet er den 
bitreste, den mest hårdnakkede og fortvilede klassekrig; på 
den andre side er nettopp de særskilt militære arbeidsme
todene aller minst anvendbare på fagforeningene. På den ene 
side må de forstå å tilpasse seg massenes nivå; på den 
andre side må de på ingen måte gi etter for massenes for
dommer og tilbakeståenhet, men ustanselig heve massene på 
et høyere nivå o.s.v., o.s.v.."142

Overfor disse oppgavene lå det uten tvil en fare for at fagfor
eningene byråkratiserte seg selv, d.v.s. mistet innflytelsen 
over arbeiderne, på grunn av den mangelfulle industrialisering 
og mangelfulle fleksibilitet i den økonomiske ledelse, d.v.s. 
på grunn av parti-organenes og industriadministrasjonens mangel
fulle innsikt i forholdet mellom statskapitalistiske metoder i 
den økonomiske ledelse og oppdragelsen av arbeiderne for del
tagelse i forvaltningen.
Lenin formulerte ingen ferdig teori om overgangsperioden. Han 
stilte seg tvilende om en slik teori kunne stilles opp etter så 
korte erfaringer fra den sosiale omveltningen av samfunnet. Alle 
fenomenene i Sovjet-Russland lot seg fortolke ved hjelp av de 
marxistiske erkjennelser. En særskilt teori om overgangen kun
ne da lett stivne til en borgerlig vitenskap ved at den måtte 
sammenfatte de rent faktiske hendelser til allmene utsagn - en 
vitenskap som ikke lenger var i stand til å gripe fenomenenes 
formidling og selvbevegelse i deres totale sammenheng.143 Lenin 
forsøkte på grunnlag av lovmessighetene i den kapitalistiske ut
viklingen å forklare "særtrekkene enten ved utviklingens form 
eller dens forløp" i Russland. Han forsøkte å bestemme den rus
siske revolusjonens særdrag

"som naturligvis ligger på linje med den allmene utvikling 
i verden, men som gjør den russiske revolusjonen forskjellig
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fra alle forutgående revolusjoner i de Vest-Europeiske 
land og som bringer med seg visse delvis nye trekk i om
rådene mot de østlige land." 11+4

Apparatets lammende byråkratisme, "levningene fra fortiden" 145 
måtte oppheves gjennom statskapitalismens metoder, som organ
iserte utviklingen av kapitalismen i Sovjetsamfunnet, d.v.s. 
organiserte verdiloven som et ledd i konsolideringen av den 
statlige økonomi. Samtidig måtte revolusjonens avantgarde sørge 
for at de sosialistiske elementene utviklet seg av de stats- 
kapitalistiske metodene i oppbyggingen av økonomien, elementer 
som på ingen måte lenger skulle bli bestemt av de statskapital- 
istiske forholdene eller av verdilovens organisasjonspronsip- 
per. Til disse sosialistiske elementer regnet Lenin de klasse- 
bevisste arbeiderne såvel som viten, kulturnivå og skolering. 
Disse elementene skulle settes inn på å fornye Sovjetsamfunnet 
på en målrettet måte. 146 Fornyelsen av statsapparatet og den 
langsomme avløsning av de statskapitalistiske metodene gjennom 
arbeiderkontroll og arbeiderforvaltning skulle begynne med ar
beider- og bondeinspeksjon som skulle utbygges til den prole- 
tariske mønsterorganisasjon:

"Dette blir rettferdiggjort ved at vi ved hjelp av en 
maksimal rengjøring i vårt apparat, ved hjelp av en mak
simal redusering av alt det som ikke ubetinget er nød
vendig i det, vil sette oss i stand til å hevde oss med 
sikkerhet. Og riktig nok vil vi bli i stand til å hevde 
oss - ikke på det småborgerlige landområdenes nivå, ikke 
på denne allmene begrensningens nivå, men på et nivå som 
uavvendelig hever seg opp over og når fram til den maskin
elle storproduksjon." 147

Ennå et organ på dette tidspunkt skulle sørge for å gjøre over
gangen fra kapitalismen til sosialismen lettere: Kooperativene. 
De muliggjorde ikke bare statskapitalistisk kontroll over 
jordbruksproduksjonen, men de åpnet også for en forandring av 
produksjonsmåten i jordbruket, slik at den ble tilpasset den 
industrielle produksjonsmåten ved å teknifisere den slik at 
produktiviteten økte og øvet innflytelse på bøndenes bevisst
het :

"Foran oss står to hovedoppgaver som utgjør en epoke. Det 
er for det første å omforme vårt apparat som absolutt 
ikke duger og som vi helt og holdent har overtatt fra 
den tidligere epoke. ... . Vår andre oppgave står i
det kulturelle arbeidet mellom bøndene. Og dette kultur
arbeid mellom bøndene har nettopp den kooperative sammen
slutning som det økonomiske mål. Gjennom et fullstendig 
samvirke på landsbygda ville vi stå med begge beina på 
sosialistisk grunn. Men denne forutsetning, det fullstend
ige samvirke, forutsetter et slikt kultur-nivå mellom
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bøndene (nettopp bøndene som den store massen), at den 
vil være umulig uten en hel kulturrevolusjon.” 148

Industrialiseringen og den sosialistiske omformingen av appa
ratet, den dialektiske enhet av sentral-planlegging og sovjet- 
demokrati hadde flere materielle kilder: Statskapitalismen med 
den økonomiske regnskapsførsel og hånd om alle ressurser i den 
industrielle sektor; monopol på utenrikshandel, skatter-, pris- 
kreditt- og pengepolitikk; de utenlandske konsesjoner og kredit 
ter; kapitalismen som utbredte seg på landet, i småindustrien 
og privathandelen, men som gjennom statskapitalismens metoder 
ble ”pumpet” for den sosialistiske akkumulasjon; og arbeidernes 
og fattigbøndenes politiske engasjement som gjennomførte den 
sosialistiske produksjonsmåten i industrien og jordbruket.

Hvilke kombinasjoner av metoder for sosialistisk akkumulasjon 
som kunne anvendes*var avhengig av klassekampens utvikling. 
Sosialistisk industrialisering ville innebære: Sosialistisk 
planlegging på grunnlag av industrialisering; anvendelse av 
statskapitalistiske metoder for å utnytte de kapitalistiske 
ressursene til fordel for denne akkumulasjonen og for å inn
snevre den kapitalistiske utvikling. Den innebar framfor alt 
en utbygging av sovjet-demokratiet. Verdiloven og de stats
kapitalistiske metodene i den økonomiske regulering skulle dø 
hen med statsapparatet. Den sosialistiske planlegging og pro
duksjonsmåte skulle sette seg gjennom med den økonomiske ut
vikling og oppdragelsen av produsentene.

Oversatt fra tysk av H.E.

NOTER
Bernd Rabehl, årgang 1938, er et produkt av den tyske etter
krigs historie. Til 1961 levde han i Tysklands Demokratiske 
Republikk (DDR). Fra 1967/68 ble han politisk aktiv i student
bevegelsen. Han er nå ansatt som deltidsassistent ved "Freie 
Universitåt”, Berlin, og er medlem av redaksjonen for Probleme 
des Klassenkampfs. Har skrevet en rekke artikler om student
bevegelsens ideologi, om Lenin og arbeiderbevegelsens historie. 
Denne artikkelen er hentet fra Gesellschaftsstrukturen ved 
Meschkat og Negt, (red.), edition suhrkamp 589, Frankfurt a.
M. 1973.

1) Marx til Kugelmann, 11.juli 1868; Briefe uber Das Kapital, 
Berlin 1954, s.185.

2) "Ingen samfunnsform kan i virkeligheten forhindre at sam
funnets tilgjengelige arbeidstid regulerer produksjonen på
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den ene eller andre måte. Men så lenge denne regulering 
ikke blir gjennomført gjennom samfunnets direkte, be
visste kontroll med dets arbeidstid - noe som bare er 
mulig under felleseiendom - men bare (reguleres) gjennom 
varenes prisbevegelser, så vil det bli med det som du alle
rede så treffende har sagt i "De tysk-franske årbøker".
(Marx i et brev til Engels 8. januar 1868,samme, s.159.) 
se Engels: Umrisse zu einer Kritik der Nationalokonomie, 
Marx-Engelswerke (MEW), 1, s.499). -
"Samfunnets virkelige rikdom og muligheter for stadig å 
utvide dets reproduksjonsprosess, er ikke avhengig av mer
arbeidets lengde, men av arbeidets produktivitet og av de 
mer eller mindre varierte produksjonsbetingelsene ...
Men det vil alltid forbli et nødvendighetens rike. Men 
bortenfor det begynner den menneskelige kraftutvikling, 
som er et mål i seg selv - frihetens sanne rike - men som 
bare kan vokse fram på denne basis av nødvendighetens rike. 
Arbeidsdagens forkortelse er grunnbetingelsen." Das Kapital 
III, MEW 25, s.828.

3) Se K.Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Okonomie^ 
Berlin 1953, s.75/77, 88/89,231,313 ff., og i Das Kapital --J, 
Berlin 1962 (MEW 23), s.93,354,512,552,791.

4) Marx til Engels, 8.januar 1868, Briefe, s.158. - Med "var
ens dobbeltkarakter" sikter Marx her til at varen både er 
en bruksgjenstand, produsert for å tilfredsstille et eller 
annet behov og et arbeidsprodukt som byttes i bestemte 
kvantitative forhold med hverandre. To vidt forskjellige 
bruksverdier9 brennevin og bibler, har i rent økonomisk 
forstand samme verdi da de kan byttes mot hverandre i et 
gitt forhold, f.eks.* 1 flaske brennevin = 2 bibler.
De utgjør et ekvivalensforhold.(O.a.):

4a) "Sosialisering av produksjonen" (Vergesellschaftung der 
Produktion) betyr her den "samfunnsgjiøringsprosess" som 
kapitalistisk produksjon gjennomgår uten at kapitalismen 
som produksjonsmåte (motsetningen mellom arbeid og kapi
tal) oppheves. Denne prosess får f.eks. form av atr aksje
selskaper fortrenger"personlig"eiendom, at kapitalen slut
tes sammen i stadig større enheter o.s.v. Nasjonalisering 
(som ofte også kalles "sosialisering") betyr bare at staten 
overtar den (juridiske) eiendomsrett til produksjonsmidlene 
- uten at dette alene opphever kapitalismen - selv om det 
er en nødvendig betingelse for det."Sosialisering" kan dess
uten stå for den prosess som går ut på at de umiddelbare 
produsentene, arbeiderne, tar produksjonsmidlene i sin be
sittelse, organiserer og planlegger bruken av dem og dermed 
hele den samfunnsmessige produksjon. Det er først denne 
prosessen som opphever klasseforholdet mellom arbeid og 
kapital og skaper en sosialistisk produksjonsmåte. De to 
første formene for "sosialisering" sprenger ikke kapital
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ismen, men gjør den mer "moden" for overgangen til en 
sosialistisk produksjon (O.a.)

5) Grundrisse... s.22.
6) Das Kccpital I (MEW), s.23.
7) Grundrisse ... s.187 og Das Kapital I, s.742 ff.
8) Das Kapital I, s.65,76,81
9) Das Kapital J, s .128, og Das KapitalHI, (MEW) ,s .886/87.

10) K.Marx: Zur Kritik der politischen Dkonorhie^ Berlin 1963, 
s.45 ff, 63 ff. og MEW 23, s.83 ff, 109 ff.

11) Grundrisse ... s.230 ff., MEW 23, s.549.
12) "Sammenligner vi nå verdidanningsprosessen (Wertbildungs- 

prozess) og verdiøkingsprosessen (Verwertungsprozess), så 
er verdiøkingsprosessen intet annet enn verdidanningspro
sessen forlenget ut over et visst punkt. Dersom verdidan
ningsprosessen bare varer til det pupkt da den verdi som 
kapitalen betaler for arbeidskraften, ^er erstattet med en 
ny ekvivalent (like stor verdimengde som arbeidskraftens 
egen verdi som vare. O.a.), så er den bare enkelverdidan- 
ningsprosess. Dersom verdidanningsprosessen varer ut over 
dette punkt, så blir den verdiøkingsprosessSammenlikner

7 vi videre verdidanningsprosessen med arbeidsprosessen, så 
består den siste i det nyttige arbeid som produserer bruks
verdier. (Arbeidets) bevegelse blir her betraktet kvalita
tivt, som bestemte slags arbeidsbevegelser, ut fra deres 
målsetting og innhold. Den samme arbeidsprosessen fram
stiller seg i verdidanningsprosessen bare fra sin kvanti
tative side. Det dreier seg her bare om den tid som ar
beidsoperasjonene trenger - eller om den varighet som ar
beidskraften blir forbrukt på en nyttig måte. Her (i verdi
danningsprosessen, O.a.) gjelder også de varene som inn
går i arbeidsprosessen, ikke lenger som funksjonelt be
stemte stofflige faktorer for arbeidskraften som fungerer 
på en målrettet måte. De teller bare som bestemte kvanta 
av allerede utført (vergegenståndlichter) arbeid." Das 
Kapital I, s.209/10.

13) "Kapitalisten er ikke kapitalist fordi han er en leder i 
industrien, men han blir industriell kommandant fordi han 
er kapitalist. Overkommandoen i industrien blir et attri
butt (egenskap) ved kapitalen, på samme måte som overkom
mandoen i krig og ved domstolen var et attributt ved grunn
eiendommer i føydaltiden." Das Kapital I, s.352.

14) "Kapitalens sammensetning må forstås i dobbelt forstand.
Fra verdisiden blir sammensetningen bestemt ut fra det for
hold den blir inndelt som konstant kapital eller produksjon 
midlenes verdi, og som variabel kapital eller arbeidskrafte 
verdi, summen av arbeidslønnen. Fra dens stofflige side, sl 
som den fungerer i produksjonsprosessen deler hver kapital 
seg i produksjonsmidler og levende arbeidskraft. Denne sam
mensetningen er bestemt av forholdet mellom massen av an
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vendte produksjonsmidler på den ene side, og den arbeids
mengde som er nødvendig for å anvende produksjonsmidlene 
på den andre side. Den første (sammensetningen) kaller 
jeg verdisammensetning (kapitalens "organiske sammenset
ning," O.a.), den andre kaller jeg (kapitalens) tekniske 
sammensetning. Det er en nær vekselvirkning mellom begge." 
Das Kapital I, s.640.

15) Ved hjelp av dette skillet lyktes det Marx å analysere den 
kapitalistiske produksjonens tendens til fallende profitt
rate. Se Das Kapital I, s.651, og MEW 25, s.221.

16) "Økonomisering med tiden og den planmessige fordeling av 
arbeidstiden på de forskjellige produksjonsgreiner blir 
slik den første økonomiske lov på -grunnlag av en kollektiv 
produksjon." Grundrisse ... s.89).

17) K.Marx: Der Burgerkrieg in Frankreieh, MEW 17, s.340.
18) Marx til Kugelmann,12.april 1871, og MEW 17, s.691 ff.
19) Das Kapital I, s.86.
20) Das Kapital I, s. 618 ff; Grundrisse... s.231.
21) Grundrisse ... s.593.
22) Se fotnote 5.
23) Das Kapital I, s.741 ff.
24) Grundrisse ... s.364/65.
25) MEW 25, s.886.
26) MEW 25, s.630.
26a) Bonapartismen (etter Napoleon Bonaparte^IIITs regjerings

tid 1852-1871 i Frankrike) står for et borgerlig klasse- 
herredømme som kommer til uttrykk gjennom en høyt sentral
isert statsmakt, med én ledende person i spissen (diktator), 
etter at det borgerlige demokrati (republikk) er satt ut av 
funksjon gjennom statskupp. Oppviser likhetspunkt med den 
seinere fascisme og borgerlige militærdiktatur. Se Der 
Burgerkrieg in Frankreieh^ MEW 17,(O.a.).

27) MEW 17, s .541.
28) MEW 17, s.545.
29) For

der
definisjonen
Louis Bonapar

30) MEW 17, s.546.
31) MEW 17, s.546.
32) MEW 17, s.551.
33) MEW 17, s.552.
34) MEW 18, s.633.
35) MEW 19, s.108.
36) MEW 19, s.105.
37) MEW 19, s.112.
38) MEW 19, s.385.
39) MEW 19, s.395.
40) MEW 19, s.388/89.
41) MEW 19, s.243.
42) MEW 19, s.296.
43) MEW 19, s. 28.

se K.Marx: 18. Brumaire

e
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44) Wilhelm Mautner: Zur Geschichte des Begriffs Diktatur des 
Proletariats3 i Arehiv fur die Geschichte des Sozialismus 
und der Arbeiterbewegung3 årg.1926,s.280 ff.

45) Kritik des Gothaer- Programs> MEW 19, s.20.
46) MEW 19, s.21.
47) MEW 19, s.633 - Rabehl sier her noe unøyaktig at den rus

siske revolusjon (både i 1905 og 1917) ble preget av sam
menfletningen av kapitalistiske og føydale produksjons
former. - Det Marx snakker om i brevet til Vera Zassulic
er bonde- og landsbyfellesskapet. Dette er egentlig ikke en 
føydal, men en "asiatisk" eller "halv-asiatisk" sosial or
ganisasjonsform. Bøndene opptrer ikke enkeltvis> som lei- 
lendinger overfor godsherren, men "kollektivt", d.v.s. gjen 
nom landsbyfellesskapet som internt organiserer fordeling 
av arbeidet mellom dets medlemmer. Forholdene er altså en 
kombinasjon av føydale og "asiatiske" strukturer. Lenin 
karakteriserer dem som "halvasiatiske". - I sine analyser 
av det russiske samfunn fra 1893 peker Lenin på at denne 
halvasiatiske produksjons formen nå er i full oppløsning til 
fordel for et vare produserende jordbruk. Men de kulturel
le og ideologiske ettervirkningene av de halvasiatiske form 
ene gjorde seg sterkt gjeldende også etter 1917, noe Lenin 
rett nok er klar over - men likevel aldri klarte å mestre 
politisk. Rudi Dutsclke drøfter dette i boka Versuche, Lenin 
auf die Fiisse zu steilen3 Berlin 1975. (O.a.)

48) Lenin: Was sind die "Volksfreunde?" Werke 1, Berlin 1965, 
s .267.

49) Lenin: Roch einman zur Frage der Realisationstheorie,
Werke 4, s.83.

50) PlechanoviSosialism i politiceskaja borba3 Soch. II,. 
Moskva-Petrograd 1923, s.28 ff.

51) "Det kan ikke finnes noe sterkt sosialistisk parti om det 
ikke finnes noen revolusjonær teori som forener alle sosi
alister, som de-øser sine overbevisninger fra og anvender 
den på kampens metoder ... .Vi betrakter ikke på noe 
vis Marx1 teori som noe avsluttet og som ikke kan røres 
ved. Vi er tvert om overbevist om at den bare har lagt 
fundamentet for den vitenskap som alle sosialister må ut
vikle videre på alle felter dersom de ikke skal komme på 
etterskudd i forhold til livet. Vi mener at det er sær
deles viktig for de russiske sosialistene å utvikle Marx1 
teori videre på en selvstendig måte. For denne teorien gir 
bare de allmene retningslinjene som i det enkelte tilfel
le må anvendes forskjellig på England fra Frankrike, på 
Frankrike annerledes enn på Tyskland, på Tyskland anner
ledes enn på Russland. Unser Program, Werke 4, s.206.

52) Lenin: nDie JÉntwicklung des Kapitalismus in Russland", 
Werke 3, s.25.

52a) Se fotnote 47 (O.a.)
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53) Die Entwicklung Werke 3, s.53.
54) Samme, s.185.
55) Samme, s.250.
56) Samme, s.335.
57) Samme, s.186.
58) Forfatteren viser her til en rekke detaljerte kilder for 

byråkratiets planer. (O.a.)
59) Die Entwicklung ...., Werke 3, s.188.
60) Lenin: Eine unkritische Kritik3 Werke 3, s. 647.
61) Die Entwicklung ... Werke 3, s.118 ff.
62) Samme, s, 168, 387.
63) Die Bauembewegung des Jahres 1861 in Russland nach Auf- 

hebung der Leibeigenschaft3 Walter Markov (red.), Berlin 
1968.

64) Lenin: Was sind die "Volksfreunde"? .Werke 1, s.292.
65) Alfred Levin: The second Duma3 London 1966, s.166.
66) Lenin: Die Revision des Agrarprogrammes... Werke 10,s.162.
67) Lenin: Die Aufgaben der russischen Sozialdemokraten^Vlerke 

2, s.337. Betegnelsen "sosialdemokrater" var en vag be
tegnelse for "revolusjonære" partier i Europa før 1917.
Etter splittelsen i den 2. Internasjonale ble betegnelsen 
stadig mer tvetydig - og bolsjevikene skiftet den i 1918
ut med betegnelsen "kommunister" på deres parti - for nett
opp å markere motsetningen til den tendensen som i dag fort
satt kalles "sosialdemokrati" og som var tilstede alt i 
begynnelsen av århundret (O.a.)

68) Lenin: Werke 4, s.238-40. Programmet nevner følgende
punkter: 1) Avskaffelse av føydal-skatten til godsherrene
og av frikjøpingsbetalingene. 2) Tilbakebetaling av de
pengene som regjeringen og godsherrene hadde tilrevet seg 
gjennom at bøndene hadde måttet kjøpe seg fri fra de føy- 
dale bøndene. 3) Avskaffe alle rester av føydal avheng
ighet. 4) Avskaffe det felles-økonomiske ansvar. 5) Be
rettigelsen av bøndenes krav om ved rettens veg å sette 
ned urimelig høy pakteravgift.

69) Werke 4, s.240.
70) Samme, s.425.
71) Lenin: Svar på en kritikk av vårt programmutkast3 Werke 6, 

s.445. "Ordensparti" - et parti som krever "ro og orden"
- og fungerer som støtteparti for borgerskapet, selv om 
det ikke selv nødvendigvis har sin sosiale hovedbasis i 
borgerskapet (O.a.)

72) Lenin:. Das Agrarprogram der Sozialdemokratie3We.?ke. 13,
s.254.

73) Utgår.
74) Lenin: Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokrat- 

ischen Revolution3 Werke 9,s.37,og Das Agrarprogram...
Werke 13, s.278.

75) Lenin:; Uber di& Aufgabent.., Werke 24, 5/6.
76) Lenin: Briefe uber Taktik3 Werke 24, s.29.
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77) Lenin: Uber die Aufgaben..., Werke 24, s.57.
78) Werke 24, s.277.
79) Samme, s.285.
80) Lenin: Der X. Parteitag der KPR(B), Werke 32, s.219.
81) M.Tugan-Baranowsky: Geschichte der russischen Fabrik, 

Berlin 1900, s.526.
82) Lenin: Entwicklung..., Werke 3, s.558.
83) Werke 3, s.569.
84) A.Gerschenkorn: Problems and Patterns of Russian economic 

Development in Transformation of Russian Society,,E.Black 
(red.) Cambridge 1960, s.47.

85) Utgår.
86) Utgår.
87) Utgår.
88) A.W.Pogoshev: Bestirmung der Zahlenmassigen Grosse und 

der Zusammensetzung der Arbeiterschaft in Russland,
Petersburg 1906, s.100/101.

89) Utgår.
90) E.Black: Transformation ... , s.209 ff.
91) Witte til Nokolai II: Uber die Bedingungen unserer In

dustrie, i lA.v .Laxie: Sergei Witte and the Industrialisation 
of Russia, New York/London 1963, s. 3. Se også s.25,
32, 35, 55 ff. i samme verk.

92) A.Jugov:Die Volkswirtschaft der Sovjetunion und ihre 
Probleme, Dresden 1929, s.7.

93) Samme, s.5.
94) W.Koch: Die bolschevistischen Gewerkschaften, Jena 1932, 

s.2/3.
95) Lenin: Was tun?, Werke 5, s*385 ff. Se B.Rabehl: Zur

Methode der Realpolitik des Leninismus, Lenin, Pro
duktion und Politik,Frankfurt 1970.

96) Lenin: Unsere Åufgaben und der Sovjet der Arbeiterde- 
putiertes, Werke 10, s.5.

97) Lenin: Sozialistische Partei und parteiloser Sozialis- 
rrrus, Werke 10, s.67.

98) Lenin: Die Entwicklung Werke 3, s.617.
99) Werke 3, a.619

100) Lenin: Bemerkungen zum ersten Programentwtlrf...,\ierke.
6, s. 7.

101) Werke 6, s. 13/14.
102) Lenin: Ein Vortrag uber die Revolution von 7905, Werke 

23, s. 103.
103) Lenin: Vorwort zu N*Bucharins Broschiire...Werke 22,s. 103.
104) Lenin: Antwort an P. Kijewski, Werke 23, s.14.
105) Lenin:Revolutionsentwarf der Zirmervalder Linken,Werke 

21, s. 350/51.
106) Lenin: Uber die Losung der Vereinigten Staaten von Europa, 

Werke 21, s.345.
107) Lenin: Staat und Revolution, Werke 25, s.433/34*
108) Lenin: Imperialismus ..., Werke 22, s.208.
109) Samme, s.211,257.
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110) Samme, s.269.
111) Samme, s.283.
112) Lenin: Die drohende Katastrophe... ., Werke 25, s.344.
113) Lenin: Aus den Tagebuch eines Publisistens3 

Werke 26, s.283.
114) Lenin: Die Krise ist herangereift3 Werke 26, s.6.
115) Samme sted.
116) Lenin: Werden die Bolscheviki die Staatsmacht behaupten?

Werk: 26, s . 89 .
117) Lenin: Siebenter Parteitag des KPR(B)3Werke 24, s.75.
118) Samme, s.122.
119) Lenin: Bin 1,wissenschaftlichesn System zur Schweissccus- 

pressung3 Werke 18, s.588/89.
Taylor-system - var en vitenskapelig utarbeidet metode 
for å studere arbeidsbevegelser og; arbeidsoperasjoner 
for å rasjonalisere dem mest mulig. Taylor var en amer
ikansk ingeniør på slutten av 1800-tallet (O.a.)

120) Lenin: Entwarf des Artikels uber die naehsten Aufgaben... 
Werke 27, s.196.

121) Samme s. 196/97.
122) A.Kollontaj: Die Arbeiteropposition3 i Arbeiterdemo- 

kratie oder Parteidiktatur3 Freiburg/Breisgau 1967, 
s. 187 ff.

123) Lenin: Die naehsten Aufgaben... jWerke 27, s.249.
124) Lenin: Uber die Linke Kinderei und Kleiriburgerlich- 

keit3 Werke 27, s.328/29.
125) Lenin: Referat uber die Subbotmks3 Werke 30, s.27. 

Subbotn ikbevegelsen gikk ut på at arbeiderne frivillig 
arbeidet en dag i uken (lørdag) uten lønn (O.a.)

126) Lenin: Uber die Gewerkschaften3 Werke 32, s.2 og s.7.
127) Lenin: VII.Moskauer Gouvemementskonferenz^erke 33,s.75. 

Resultatet av agraromveltningen under krigkommunismen 
førte ikke bare til at de store godsene ble oppløst,
men også de kapitalistiske storfarmene. Bøndene utjevnet 
jordandelene mellom seg.

128) Lenin: Der X. Parteitag der KPR(B)3 Werke 32, s.219.
129) Samme, s.241.
130) Samme, s.358.
131) Lenin:Der XI. Parteitag der KPR(B)3 Werke 33, s.265.
132) Lenin:Neue Zeiten3 alte PeKler...y
133) Lenin:Uber die Bedeutung des Goldes...3
134: LenimNffP und Aufgaben der Ausschusse politikultur elle 

Aufklarung3
135) Die Moskauer...3 s. 68/69
136) Die N0P vmd .... s. 53.
137) IX. Parteitag...3 s. 275.
138) Lenin: Versamlung der Moskauer Parteiarbeiter3Werke 28, 

s. 135.
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139) Lenin: VIII. Parteitag der KPR(B),
140) Der X. Parteitag..., Werke 32, s. 40.
141) Samme, s.243, og Uber Parteisauberung, Werke 32,s. 21.
142) Lenin: Uber die Rolle und die Aufgaben der Gewerkschaften,

143) "Forstå hvilken situasjon vi er kommet i, for å si det 
slik, forstå hva veg vi har gått, hva som har ført oss 
like fram til den sosialistiske revolusjonen. Imperial
ismen har ført oss hit, kapitalismen i dens opprinnelige 
former som vareproduksjon." Lenin i Der VIII. Parteitag..., 
Werke 29, s. 154.

144) Lenin: Uber unsere Revolution, Werke 33, s.463.
145) Lenin: Wie wir die Arbeiter- und Baueminspektion re- 

organizieren sollen, Werke 33,- s.468.
146) Lenin: Lieber weniger, aber besser, s. 473/74.
147) Samme, s. 489/90.
148) Lenin: Uber das Genossenschaftwesen, Werke 33, s.460/61.
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