Olav Fagerlid:

Om forholdet mellom avant
garden og massene i den
russiske revolusjon

VE RUSSISKE INTELLEKTUELLE MOT SLUTTEN Al/ VET NITTENVE
ÅRHUNVRE
Det 19.århundrets Russland hadde enda de karakteristiske
trekkene til et førindustrielt samfunn hvis basis var den
veldige massen av bønder som fram til 1861 var livegne 1),
og som hovedsaklig brukte treredskaper i jordbruksproduk
sjonen.
Deres tilsynelatende evig-uforanderlige tilstand
syntes mer å være avhengig av et syklisk naturforløp enn av
en sosial-historisk prosess. Deres livsform var "en bland
ingstilstand mellom geologi og historie" og de representerte
en type tilværelse som har "en fysiologi, men ingen biografi"
2).
I dette middelaldersamfunnet syntes enhver forandring
ikke bare å sprenge forestillingsevnen til det reaksjonære
og selvforherligende regimet, men også true den bestående
rettsorden som dette regimet bygget på.
Derfor måtte enhver
ide som hevdet nødvendigheten av samfunnsmessige forandringer,
innebære en forbrytelse uansett om ideen ble forsøkt mater
ialisert i politisk handling eller kun ble dyrket og ideali
sert i akademiske diskusjonsklubber.
Det var derfor helt i
sin samfunnsmessige orden at ingen av de betydeligste russ
iske tenkere og forfattere unngikk den voldelige litteraturog filosofikritikken til tsarens politi- og justisvesen:
"Når en russisk forfatter dør, vil han trolig hinsides bli
stilt følgende spørsmål: Ble du dømt til tvangsarbeid?
eller deportasjon til Sibir? Satt du i fengsel? eller var
du i det minste under politiovervåkning?
(...)
Så forbryt
ersk er nå engang vårt yrke"
3).
De russiske revolusjonæres historie lar seg ikke avtegne
som en sammenhengende rød tråd gjennom de siste hundreårene
av det russiske samfunnsliv. Den lar seg lettere karakteri
sere ved ulike forgreninger der enest blodsporene vitner
om en slags kontinuitet. Et nytt famlende skritt i det
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desperate forsøket på å knuse tsarveldet kunne føre nærmere
målet, men også videre inn i en blindgate der de sibirske
deportasjonsleirene, fangehullene eller galgen ventet blindgjengeren. Men i denne historien var selv feiltrinn den
blodige forutsetningen for nye politiske og organisatoriske
framskritt. Ethvert tilbakeslag var som regel det blodige
grunnlaget for nye framstøt mot det gamle regimet. Dikabristopprørerne ble feiet vekk fra historiens scene med en
eneste kadreskesalve fra tsarens gedarmeri.
Disse opprører
ne, om enn så hjelpeløse, ble de første stormsvalene som
varslet den endelige oppløsningen av tsarveldet, men som en
aristokratisk elite, isolert og uten massebasis ble deres
situasjon og utgangspunkt karakteristisk for alle deres
arvtagere.
Intelligensiaens samfunnsmessige isolasjon ble ytterligere
forsterket etter jordreformen i 1861.
Denne reformen med
førte en sterk vekst i den statlige administrasjonen som inn
skrenket og delvis erstattet den tidligere lokale (og vilkår
lige) makten til godsherrene.
Idet landsbyforvaltningen
ble integrert i den sentrale, innebar denne ekspansjonen av
statsadministrasjonen en enorm styrking av byråkratiet, men
den krevde samtidig en økt tilgang på skolerte tjenestemenn.
Agrarreformen ble innledningen til en omfattende utbygging
av skoleverket:
folkeskole, gymnas og universitet som for
melt ble åpent for alle samfunnsklasser, men den ga ikke
umiddelbart rom for en større industrialisering.
Derfor
resulterte den ensidige veksten i undervisningssektoren i
en sterkere ekspansjon av intelligensiaen enn av noe annet
sosialt sjikt.
Siden systemet bare i begrenset målestokk
kunne integrere dette sosiale sjiktet ble de intellektuelle
i enda større grad enn før en hjemløs "kaste" - "en sosialt
frittsvevende intelligensia" - som vegeterte i porene til
et føydalsystem som var uten fremtidsalternativ, og som
derfor fratok selv reformistene realiserbare alternativ og
utelukket ethvert fredelig reformarbeid. Dette sosiale
sjiktet ble den subjektive bæreren av ideer som i sin ytters
te konsekvens - i sin fulle virkeliggjøring - var systemsprengende ikke minst fordi disse ideene var knyttet til
produktivkrefter som var skapt og utviklet under helt andre
og framskredne produksjonsforhold.
Dette betyr ikke at de intellektuelle var ide- og fanebærere
for en russisk kapitalisme. For dem var en kapitalistiskeuropeisk samfunnsutvikling ikke et alternativ til den russ
iske føydalstaten.
De benektet at det kapitalistiske syst
emet hadde en livsberettigelse overhodet i Russland - i alle
tilfelle måtte den bli et forkvaklet kunstprodukt. En russ
isk kapitalisme kunne ikke utvikle seg ved ekspansjon av
det indre markedet siden massenes bunnløse fattigdom ikke ga
rom for en slik ekspansjon. Heller ikke ekspansjon på det
ytre markedet var mulig siden dette allerede var fordelt
mellom de mest fremskredne kapitalistiske landene. En
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russisk kapitalisme måtte forkrøples før den hadde utviklet
en større sosial klasse av arbeidere og derfor måtte de
revolusjonære satse på bøndene og ikke på proletariatet som
revolusjonær klasse. De revolusjonæres mål var å styrte det
brutale tsarveldet og opprette en folkeregjering som hadde
sin basis i en agrarsosialisme. De intellektuelle så grunn
laget for denne agrarsosialismen i mirfellesskapet som de
oppfattet som en levning av urkommunismen.

Uten tilknytningspunkt i massene, overlatt til sin egen selvradikalisering ble mange av de intellektuelle meislet til
revolusjonære under trykket fra et regime som lot galgeskyggen trekke grensen mellom opposisjon og resignasjon. De
isolerte intellektuelle projiserte sin frustrasjon inn i den
gjennomprylte bondemassen, og så i de lokale bondeopprørene
manifestasjonen av bøndenes undertrykte kommunistinstinkt og
en bekreftelse av bøndene som den revolusjonære klassen over
hodet. Men bøndene kunne ikke gjennomføre sin revolusjonære
oppgave utelukkende av egne krefter. De intellektuelle måtte
gå ut i folket, leve sammen med folket,
dele folkets kår
opplyse og frigjøre den enkelte og vekke bøndene til poli
tisk bevissthet om sin historiske misjon og til revolusjonær
handling. Gjennom sin egen deklassering negerte folkevenne
ne - narodnikene
- mekanisk isolasjonen til de russiske
intellektuelle og ble samtidig hjelpeløst fanget inn av
den samfunnstilstanden de skulle revolusjonere. I et hav
av analfabetisme, uvitenhet, sløvsinn, nød og elendighet
"utartet" de umiddelbart til en slags opplyste sosialarbeid
ere som fortvilt prøvde å lindre noen av de lidelsene føydal
systemet var opphavet til, følgelig led deres revolusjonære
misjonsgjerning drukningsdøden og etterlot seg knapt en
krusning på overflaten.
Etterhvert avviste stadig flere intellektuelle folkevennpraksisen,og en av narodnikenes mest klarsynte represen
tanter kunne gi følgende lakoniske oppsummering:
"Under de nåværende herskende politiske betingelsene er en
revolusjonærs aktivitet på landsbygda fullstendig formålsløs.
For enhver pris må en omveltning av disse betingelsene skapes
og derfor må først og fremst reaksjonen til personen Alek
sander II nedkjempes".
4)
Disse intellektuelle hadde ingen tiltro til den umiddelbart
revolusjonære kraften i den "passive" massen og framhevet
nødvendigheten av en "kritisk tenkende" elite for å kunne
skape de nødvendige betingelsene for en sosial omveltning
som var forutsetningen for en utfoldelese og utvikling av
bøndenes kommunistinstinkt. Siden folkemassen fremsto som
et passivt produkt av samfunnets lovmessighet, måtte det bli
den "kritisk tenkende" elites oppgave å fortette og fram
skynde denne lovmessigheten. Dette forutsatte en revolu
sjonær organisasjon som fullt ut hadde forstått denne lov-
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messigheten og gjort den til sitt praktiske innhold. Men
siden den samfunnsmessige frigjøringen ikke kunne bygge på
en revolusjonær klasse, måtte den frigjøringen få indivi
duell karakter. De intellektuelles samfunnsmessige isola
sjon ble ideologisk bekreftet idet deres erklærte innsikt
i samfunnets lovmessighet ble redusert til et aksjonistisk
imperativ: den revolusjonære handling. Gjennom den grense
løse oppofrelse i den revolusjonære handling beviste og re
produserte den intellektuelle sin proklamerte identitet med
massene.
I den revolusjonære kampen ble massenes revolu
sjonære sprengkraft som et produkt av en sosial-historisk
prosess, erstattet med bombens sprengvirkning som et resul
Den dialekt
tat av en individuell styrbar naturprosess.
iske formidlingen mellom den intellektuelle avantgarden og
massene ble opphevet, og appeller om abstrakte mål og prokla
masjoner om samfunnsutviklingens avhengighet av den revolusjonæres vilje ble satt i stedet for innsikt i de objektive
samfunnsmessige mulighetene.
Isolert fra folkemassen ble
praksisen til denne revolusjonære eliten en hjelpeløs ref
leks av reaksjonens undertrykkelse og forfølgelse, og den
revolusjonære organisasjonen ble til enhver tid en mekanisk
avspeiling av organisasjonsstrukturen i fiendens, tsarens,
undertrykkelsesapparat. Terroren utenfra ble forplantet
inn i organisasjonen i en tilsvarende terror, og den ab
strakte anerkjennelsen av "historiens lovmessighet" og inn
sikt i denne ble materialisert i en formell organisatorisk
hierarkisering av de "sanne" revolusjonære. Revolusjonen
ble erstattet med den "revolusjonære" aksjon som et rent
handverk, som negativ aksjonsestetikk, dvs. revolusjon som
rent destruktiv kunstart som riktignok innebar en dødelig
trusel mot herskerne og regimets ivrigste håndlangere, men
i kampen mot her sker-6 y&tzme.£ var den hjelpeløs. 5)

INVUSTRIAL1SER1NG SOM TØVVALBVRAKRATTSK STATSKUNST
I slutten av det 19.århundre tvang den allmenne utvidelsen
av verdensmarkedet de tilbakestående europeiske landene til
en forsert industrialisering dersom de skulle unngå en kolo
nistatus.
Men industrialiseringens form og omfang kunne
ikke bli et umiddelbart produkt av den utviklingen som var
iboende i det klassespesifikke utviklingsnivået. Rundt 1860
eksisterte det i Russland bare spiren til et industriborgerskap som var tilsvarende svakt og kraftløst, og antallet
arbeidere oversteg knapt 1% av den totale befolkningen. 6)
Agrarreformen i 1861 var bare en formell oppfyllelse av
bøndenes krav om "jord og frihet"? for riktignok ble livegenskapet opphevet, men bøndene ble tildelt en jordflekk
som i høyden kunne forsyne dem med 1/3 av deres livsnødvendigheter.
7)
De fleste bøndene måtte derfor selge sin
arbeidskraft til de tidligere jordherrene for å tjene de
nødvendige pengene til livets opphold og til de nye stats-
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skattene
som ble pålagt hele mir-fellesskapet. Avskaff
elsen av livegenskapet var den nødvendige forutsetningen
for et fritt arbeidsmarked, men passtvangen og den solidar
iske betalingsplikten av skattene satte meget snevre grenser
for bøndenes "frie" bevegelighet. Ut av jordreformen vokste
det hverken en arbeiderklasse eller et kapitalkraftig borger
skap, men på kort sikt passifiserte den bøndene og under
kastet dem en mer direkte og ytterligere sosial og økonomisk
tvang under statsbyråkratiet som ble styrket samtidig som
godsherrenes umiddelbare innflytelse ble svekket. Uten et
kapitalkraftig borgerskap og uten kortsiktige ekspansjonsmuligheter for et arbeids- og varemarked, måtte den kapital
istiske industrialiseringen av Russland bli et statskapitalistisk prosjekt, en "planlagt" industrialisering som bygget
på byråkratiet som maktinstrument, og hvor arbeiderne ble
terrorisert ut av bondemassen.
1890-1900 ble perioden for det store industrielle oppsvinget,
og i denne perioden ble framstillingen av kull og olje tre
doblet samtidig som produksjonen av støpejern, bomull og
sukker ble doblet. Jernbanenettet ble utvidet med 22 600 km
(mot 77 00 km i åttiårene), og i Ukraina ble det satt i drift
en tungindustri som teknologisk var fullt på høyde med til
svarende industri i Vest-Europa. 8)

Tabe.ll 1 .
1860
1870
1880
1890
1891
1892
1893
1894
1895

13. 9
17.1
28.8
50.7
53.4
55.7
63.3
63.3
70.4

lnde.kt> lon psioduk* jomn i be.tigve.Jik og induAtsii
[ 1 9 0 0 z10 0)
9)
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

72.9
77.8
85.5
95.3
100.0
103.1
103.8
106.5
109.5

1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

98.2
111.7
116.9
119.5
122.5
141.4
149.7
153.2
163.6

Den årlige vekstraten i industriens totalproduksjon var
7.6% mellom 1890 og 1895 og 9.2% mellom 1895 og 1900.
8)
Den forserte industrialiseringen var i svært liten grad en
spontan følge av det indre markedet som neppe hadde utvik
let seg etter jordreformen. Ekspansjonen som først og
fremst syldtes økningen i tungindustrien, bygget så å si
utelukkende på leveringer til rustningsproduksjonen og den
statlige utbyggingen av jernbanenettet. 10)
Kapitalbehovet
ble delvis dekket med skattelegging av massekonsumvarer,
inntekter fra statsmonopol på framstilling og salg av alko
hol, produksjon av sukker og salg av korn, te og tobakk.
Skattebærerne var først og fremst bøndene som på grunn av
det stadig høyere skattetrykket, ble tvunget til å produ
sere for markedet, noe som tillot en aktiv handelsbalanse

20

gjennom eksport av landbruksprodukter - særlig korn.
Siden den statlige tvangsakkumulasjonen via skatter og av
gifter ikke strakk til for å aksellerere utbyggingstempoet,
forsøkte regimet å øke tilstrømningen av utenlandsk kapital.
Det prøvde å gjøre landet fordelaktig som investeringsfelt
for utenlandsk kapital ved å innføre (1891) høy beskyttelsestoll ("oppfostringstoll") for å skjerme den russiske indu
strien mot utenlandsk konkurranse, noe som sammen med de
lave lønningene garanterte en høy profittrate. Men først
etter at regimet hadde maktet å stabilisere valutaen og gjort
den konvertibel i gull (1897) vokste kapitaltilgangen så mye
at Russland ble det viktigste investeringsfeltet for euro
peisk kapital, særlig fransk og belgisk. Mens den russiske
staten i første rekke satte i gang prosjekt
som på kort
sikt ikke kastet av seg profitt, søkte den utenlandske kapi
talen dit hvor den kunne hente den høyeste profitten, og
der produktene var garantert avsetning gjennom de enorme
statsoppdragene.
Industrialiseringen av Russland fikk ikke som i deler av
Vest-Europa et kontinuerlig forløp, men var en støtvis pro
sess preget av disproporsjonaliteter og ujevn utvikling geo
grafisk, mellom de økonomiske sektorene, mellom ulike indu
stribransjer og innen de samme bransjene. Mens fransk kapi
tal utviklet den ukrainske tungindustrien med denmest tids
messige teknologien, forfalt den tradisjonelle og gammel
dagse metallurgiske industrien i Ural som sammen med Sibir ble
en økonomisk bakevje.
Den russiske industrien vokste ikke
ut av en frikonkurransekapitalisme, men den var et produkt
av en høy konsentrasjon og sammensmeltning av innenlandsk
industri- og bankkapital og importert monopolkapital.
Resultatet ble en konsentrasjon av industrikapital som var
minst like stor som i Vest-Europa. Mens 44% av de tyske
arbeiderne (1895) var ansatt i bedrifter med mindre enn
50 personer, var den tilsvarende andelen i Russland 12.5%
(1902); 49% av de russiske arbeiderne var ansatt i bedrifter
med 51 til 1000 arbeidere, (Tyskland 46%), og 38.5% arbeidet
i Russland i kjempefabrikker med over 1000 ansatte, (10% i
Tyskland)
11). Denne monopolstrukturen vokste ikke ut av,
men ble presset inn i en oppsplittet agrarøkonomi. Arbeids
kraften var for det meste sammensatt av ruinerte bønder som
juridisk var knyttet til landsbyfellesskapet. De manglet
teknisk kunskap og øvelse; delvis var de hverken lese- eller
skrivekyndige og arbeidsdisiplinen ble prylt inn i dem under
arbeidsforhold som når det gjaldt nød og elendighet, utbyt
ting og forslaving langt overgikk det vi kjenner fra VestEuropa i kapitalismens, frikonkurranseepoke.
Rundt århundreskiftet var industriproletariatet vokst til
3 mill., og en del av byene hadde fordoblet sitt innbygger
tall i løpet av en tiårsperiode, men samtidig gled landet
inn i en økonomisk krise som var skapt tendensielt av det
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stagnerende indre markedet og konjunkturelt av nedgangen i
statsoppdragene. Krisen kunne ikke fanges opp av ytterligere
kreditthjelp siden prisfallet (p.g.a. krisenV i Russland
og de stigende rentesatsene i de fleste vesteuropeiske land
ene gjorde en større tilgang på utenlandsk kapital umulig.
For å utligne den stadig økende statsgjelden til utlandet,
ble regimet tvunget til å eksportere, særlig korn som ble
pint ut av bøndene, men som også ble tatt fra det som var
beregnet for nødreservelagrene (i tilfelle hungersnød) slik
at disse bare dekket 5% 13) av det forutsatte budsjett.
Uårene i begynnelsen av nittiårene fikk derfor katastrofale
følger, og store masser av bønder ble kastet ut på arbeids
markedet. Flommen til byene av ruinerte og utsultede bønder
og håndverkere økte fattigdommen, bolignøden og slummene
av deklasserte mennesker, samtidig som økende masser av
arbeidsløse presset lønnene nedover. Under hele industrialiseringsperioden økte de sosiale spenningene.
I byene
vokste det revolusjonære trykket samtidig som de stadig mer
omfattende opprørene på landsbygda vitnet om bøndenes mot
stand mot ytterligere sosial og økonomisk tvang og deres
misnøye med den halvhjertede jordreformen, "frigjøringskomedien" (Arthur Rosenberg). Presset mot regimet tvang
det til retrett: det innrømmet at folkets skatteevne var
uttømt, statsutgiftene måtte trappes ned,og den forserte
industrialiseringen måtte oppgis.
Industrialiseringen
hadde brakt den byråkratiske føydalstaten ut av likevekt, og
"den lille seierrike krigen" 13) som regimet ventet skulle
avlede opposisjonen bort fra de indre vanskelighetene, ble
utløseren av revolusjonen i 1905.

MARXISMEN/ SØM VEN BORGERLIGE REVOLUSJONENS 1VE0L0G1
Den forserte industrialiseringen ble en nådeløs praktisk
kritikk av narodnikenes teorier. Mens de første russiske
marxistenes kritikk av folkevennene hevdet uunngåeligheten av
en kapitalistisk utvikling i Russland og nødvendigheten av
å bygge på proletariatet som revolusjonær basis, viste indu
strialiseringen mulighetene for en slik utvikling samtidig
som den trampet ut av bondemassen et proletariat som ble
geografisk konsentrert, og som etterhvert fikk en høy kvalifikasjonsstruktur og potensiell politisk slagkraft.
I denne
prosessen ble dessuten bøndene avmytologisert som Russlands
sosialistiske håp og framtid, siden regimets hensynsløse
økonomiske politikk overfor dem ikke møtte organisert mot
stand, men snarere passivitet, apati eller hjelpløst kaotiske
oppstander.
Denne utviklingen bidro sterkt til folkevenn
enes tilbakegang og sammenbruddet blant de intellektuelle
hvor de etterlot seg et revolusjonært vakuum som ga grobunn
og skaffet rom for en gradvis utvikling av en selvstendig
marxistisk bevegelse innen student- og universitetsmiljøene,
særlig i Petersburg, Moskva og Kiev.
Den første fasen i
denne utviklingen var dominert av en teoretisk konfrontasjon
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og ideologisk avgrensning fra narodnikene som hadde vært den
politiske utgangsposisjonen for de fleste russiske marxist
ene av førstegenerasjon. Det var et særtrekk ved den russ
iske arbeiderbevegelsen at den måtte føre den første store
konfrontasjonen med en radikal-revolusjonær og terroristisk
bondesosialisme, og at den i etableringsfasen - idet den
søkte fotfeste i arbeiderklassen - ikke måtte kjempe mot
borgerlig-liberale ideologier, partier og krefter, men gikk
inn i et politisk brakkland - et politisk-subjektivt under
utviklet proletariat som ennå var dominert av det russisk
bondske og patriarkalske livs- og tenkemønster. Dette skulle
ikke bare prege det teoretiske innholdet i den marxistiskrevolusjonære bevegelsen, men også dens politisk-organisatoriske utvikling.
Det som var karakteristisk for de første russiske marxist
ene, var deres tendens til å objektivisere kapitalismen,
som for dem ikke bare ble en historisk mulighet, men også
en ahistorisk uunngåelighet. At føydalismen i Vest-Europa
ble etterfulgt av kapitalismen som skaper forutsetningene
for sosialismen, var et faktum som selvsagt ble godtatt av
de russiske marxistene, men samtidig ble denne rekkefølgen
av de ulike samfunnsformasjonene tatt ut av sin historiske
sammenheng og opphøyet til et abstrakt og ahistorisk prin
sipp.
I sin iver etter å påvise kapitalismens historiske
uunngåelighet tenderte de mot å overdrive dens historiske
muligheter overhodet (også i Russland) idet de erstattet
en konkret samfunnsanalyse med en sjablongaktig bruk av en
abstrakt teoretisk modell og mekanisk brukte Marx's utvid
ede reproduksjonsskjema for å påvise kapitalismens "uende
lige" ekspansjonsmuligheter i markedet gjennom en utvidet
reproduksjon (akkumulasjon).
Det teoretiske resultatet
tenderte derfor ikke bare mot en slags rutebok for samfunns
utviklingen, men også mot en harmonilære om kapitalismen.
Selv om marxistenes tendens til objektivisering av (den
russiske) samfunnsutviklingen kan fortone seg som en blind
negasjon av folkevennenes hang til subjektivisering, betyr
ikke dette at marxistenes teori utviklet seg som et mekanisk
produkt av konfrontasjonen med narodnikene og at deres teori
derfor ble et omvendt speilbilde av folkevennenes ideologi
som tenderte til å se kapitalismen som en historisk blind
gate.
Tendensen til objektivisering og harmonilære reflek
terte også den ideologiske alliansen mellom de borgerlige og
proletariske interessene i den russiske revolusjonen mot den
tsaristiske absolutismen. Denne#alliansen hadde selvsagt
et sosialt grunnlag.
Industrialiseringen hadde riktignok
skapt et tynt sjikt av storkapitalister som var knyttet til
og avhengig av det tsaristiske autokratiet, men den hadde
ikke gitt rom for et bredt utviklet borgerskap som et øko
nomisk 0g politisk bærekraftig sosialt sjikt.
I kampen mot
den føydale absolutismen så derfor det eksisterende borger
skapet av kjøpmenn, akademikere, småkapitalister o.l. sin
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eneste forbundsfelle i det framvoksende proletariatet og i
bøndene. De intellektuelle representantene for dette borger
lige sjiktet så i marxismen en teori som underbygget og for
klarte uunngåeligheten og nødvendigheten av en kapitalisme
i Russland og som rettferdiggjorde og begrunnet dette borger
skapets rolle og historiske misjon.
Disse legale marxistene
(kritikerne) innskrenket seg til å avdekke utviklingen av
kapitalismen i Russland og å understøtte de borgerlige
kreftene og deres målsetting. Men etterhvert som den revo
ble stadig mer opptatt av den kon
lusjonære intelligensia
krete agitasjonen og propagandaen blant arbeiderne, ble de
legale marxistene som argumenterte rent "politisk" i en be
grenset borgerlig forstand, langsomt utskilt fra resten av
den marxistisk-revolusjonære bevegelsen, økonomistene, som
viet seg for den konkret-økonomiske agitasjonen blant ar
beiderne .

VE INTELLEKTUELLE SOM HISTORIENS HALE OG PROLETARIATET SOM
REVOLUSJONENS TORTROPP
Det russiske proletariatet var i begynnelsen av nittiårene
i liten grad gjennomsyret av arbeiderkollektivets sammensveisning og disiplin som i et mer fremskredet kapitalistisk
samfunn er det naturprosessaktige produktet av arbeidernes
stilling i reproduksjonsprosessen, og derfor et historisk
resultat av borgerskapets organisering og klasseherredømme.
De fleste av dem var tidligere ruinerte musjiker som var
terrorisert ut av bondemassen og ikke bare juridisk bundet
til mirfellesskapet, men også ideologisk preget av sin sosi
ale herkomst. Proletariseringsprosessen rev i bokstavelig
forstand grunnen under føttene deres; og deres forstillingsverden som avspeilte en nærmest tidløs sosial prosess, ble
kastet ut av sin sosiale kontekst og inn i en ny som på den
ene siden utmerket seg med en kollektiv kadaverdisiplin og
på den andre med kaos og usikkerhet. Fra landsbyene tok de
proletariserte bøndene ikke bare med seg sitt sparsommelige
jordiske gods, men også et tankegods som reflekterte det
patriarkalske mirfellesskapet, den individualistiske produk
sjonsmåten på landsbygda, livegenskapet og føydalismens
lokale og umiddelbare undertrykkelse. De nye arbeidsherrene
lot seg derfor umiddelbart identifisere som de nye herskerne;
dette desto mer siden regimet forsøkte å opprettholde de føydale hers.kerrelasjonene i den kapitalistiske produksjonen.
Det var derfor ingen tilfeldighet at de første arbeideroppstandene hadde trekkene til de lokale bondeopprørene.
Disse
arbeideraksjonene var isolerte forsvarskamper - umiddelbare
reaksjoner på umiddelbar undertrykkelse. Mot disse aksjonene
hadde regimet et lett spill.

Formen og innholdet i de intellektuelles agitasjon ble selv
sagt preget av proletariatets organisatoriske og ideologiske
atomisering og sosiale underutvikling. På samme måten som
folkevennene hadde gått ut på landsbygda, gikk nå de intellek
tuelle inn i arbeiderkvarterene for å opplyse og skolere de
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enkelte arbeiderne i små isolerte propagandasirkler. Denne
opplysningskampanjen hadde først karakter av en slags all
menndannelse som skulle gi de enkelte arbeiderne den nødven
dige kulturelle skoleringen i "kampen for individualiteten".
Etterhvert organiserte marxistene seg i denne sirkel-agitasjonen, men teoretisk dominert av Plekanovs mekanistiske
tolkning av historien som en prosess av påfølgende og adskil
te samfunnsetapper, ble deres propagandistiske praksis bundet
i tilpasning til de gitte og forbedring av de bestående
kapitalistiske forholdene. De innskrenket seg til å opplyse
og aktivisere arbeiderne for krav som var avledet av arbeider
nes umiddelbare klasseinteresser som direkte sprang ut av
arbeidernes sosiale praksis:
Lønn, arbeidstid, arbeids- og
boligforhold etc.
I alminnelighet ble det ikke reist eller
agitert for politiske krav, og mot slutten av nittiårene
i konfrontasjonen med iskra-gruppen ble denne agitasjonslinjen rendyrket idet økonomistene gikk inn for en praksis
som ville ha forsterket proletariatets faktiske atomisering.
De gikk bevisst imot en politisk aktivisering av arbeider
ne og mente at arbeiderbevegelsens oppgave skulle være
avgrenset til den økonomiske interessekampen, som de hevdet
var det eneste forståelige utgangspunktet for arbeiderne
i motsetning til de politiske kravene som ikke lot seg av
lede av arbeidernes umiddelbare erfaringer fra det praktiske
liv.
Selvsagt var økonomistene klar over at den fulle ut
foldelsen av den økonomiske og syndikalistiske kampen forut
satte en borgerlig-parlamentarisk stat med konstitusjonelle
garantier, men ennå - hevdet de - var ikke proletariatet
modent og sterkt nok for den politiske kampen.
Den økonomistiske arbeideragitasjonen fant stadig større gjen
klang i arbeidermassene i siste halvparten av nittiårene,
særlig mellom 1896 og 1901, og økonomistene dominerte de
ulike organisasjonene av "Kampforbundet for arbeiderklassens
frigjøring", særlig i Petersburg. Deres agitasjon og organi
sering var grunnlaget og startpunktet for en omfattende mobi
lisering og streikebevegelse som ble innledet med general
streikene til de 40 000 tekstilarbeiderne i St.Petersburg
i 1896 og 1897. Disse generalstreikene skapte de fruktbare
utgangsbetingelsene for de revolusjonæres agitasjon og propa
ganda, og de var forvarslet til en periode med massestreiker
som fikk en oppslutning og mobiliseringsgrad som vi neppe
finner maken til i Vest-Europa.
Mars 1902.
Den kaukasiske streiken.
Dens utgangspunkt var et rent økonomisk og lokalt problem:
ca. 400 petroleumsarbeidere skulle transporteres til sine
respektive hjemsteder for å redusere antallet "ledige
hender". Denne "uskyldige" forføyningen fremkalte i
Batum masseprotest, demonstrasjoner, arrestasjoner, en
massaker og endte i en poZZt^k prosess. , Ringvirkningene
av den "resultatløse" streiken i Batum spredde seg til
Nisjni - Novgorod, Saratov og andre byer.
15)
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November 1902. Generalstreik i Rostov ved Don. Utgangs
punktet for streiken var lønnsdifferanser i verkshallene
til den Vladi-kaukasiske jernbanen.
Streikekravene: nitimers dag , lønnsforbedringer, avskaffelse av straffer,
fjerning av upopulære ingeniører o.l. Streiken spredde
seg til alle fabrikkene i Rostov. Daglig ble det avholdt
kjempemøte som samlet 15 000 til 20 000 arbeidere. For
første gang opptrådte sosialdemokratiske folketalere åpent
midt i det absolutistiske Russland og agiterte for sosial
isme og politisk frihet. Revolusjonære opprop ble spredt
i titusner av eksemplar. Lønnsdifferansestreiken utviklet
seg til en
generalstreik som endte i en massaker
og gatekamper. Generalstreiken i stasjonsbyen Tichoretzkaja fulgte som en etterdønning av streiken i Rostow.
Også her endte streiken i en massaker og en politisk
prosess.
15)
Våren 1903. Hele Syd-Russland sto i flammer,Baku, Tiflis,
Batum, Jelissavetgrad, Odessa, Kiev, Nikolajev, Jakaterinostov "står i bokstavelig forstand i generalstreik".
15)
Januar 1905. Massestreiken i Petersburg.
Utgangspunktet for streiken var at 2 mann i Putilovverkene ble sagt opp p.g.a. deres medlemskap i de legale
Subatovske arbeiderforeningene. Oppsigelsen framkalte en
solidaritetsstreik hvor samtlige 12 000 av verkets arbeid
ere sluttet opp.
Sosialdemokratene agiterte for en utvid
else av kravene til åttetimersdag, organiseringsfrihet,
tale- og pressefrihet osv. I løpet av få dager spredde
streiken seg og omfattet 140 000 arbeidere. Møter og
diskusjoner resulterte i utarbeidelsen av et proletarisk
charter for de borgerlige frihetene. Charteret dannet
grunnlaget for parolene, (hovedparole 8 timers dag), i
massedemonstrasjonen av 200 000 arbeidere foran tsarens
slott. Demonstrasjonen endte i et blodbad som ble sig
nalet for en masseoppreist i samtlige industristeder i
Russland, Polen, Litauen, de baltiske provinsene, Kauka
sus og Sibir.
15)
Mai 19 05 . En fredelig massedemonstrasjon i Warszawa endte
i en blodig konfrontasjon mellom soldater og den forsvars
løse massen.
15)
-

Juni 1905.
I Lodz dannet konfrontasjonen mellom soldater
og en massedemonstrasjon av 100 000 arbeidere utgangs
punktet for en generalstreik som endte i barrikadekamper de første i tsarrikets historie.
15)
Juni 1905. Eksploderte de første store matrosoppstandene
i Svartehavsflåten. Oppstanden fremkalte umiddelbart
mektige massestreiker i Odessa og Nikolajev. Massestreikene og matrosoppstandene spredte seg til Kronstadt, Liban
og Vladivostok.
15)
Oktober 1905.
Det berømte arbeiderrådet i Petersburg ble
konstituert, og rådsdelegatene vedtok innføringen av åtte-
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timersdagen i Petersburg - dvs. på en bestemt dag meddelte
samtlige arbeidere bedriftsherrene at de ikke var villig
til å arbeide mer enn åtte timer dagen og forlot bedrift
ene på et gitt klokkeslett.
40 000 til 45 000 arbeidere
ble satt på gata.
15)
-

Oktober 1905. Massestreiker i hele tsarriket som svar
på det Boyginske Dumaprosjektet.
16)
Innledningen til
januarstreikene var en bønn til tsaren om politisk frihet.
Parolen for oktoberstreikene var "Vekk med tsarens konsti
tusjonelle komedie"! Generalstreiken tvang tsaren til å
innrømme det russiske folket borgerlige retter og friheter
og en konstitusjon (tsarens oktobermanifest).
Den revolu
sjonære bevegelsen ble utvidet til en intens utnytting av
de nye politiske rettighetene; Demonstrasjoner, forsamling
er, nye aviser, offentlige diskusjoner, men enden på visen
var som regel blodige massakrer som førte til nye massedemonstrasjoner og streiker.
15)
Desember 1905.
Den siste store allmenne massestreiken
brøt ut over hele tsarriket. I motsetning til alle
tidligere masseaksjoner med politisk innhold slo ikke
denne over i en økonomisk kamp, men utviklet seg til en
åpen oppstand som kulminerte med gate- og barrikadekampene i Moskva.
Illusjonen om det konstitusjonelle demokra
tiet var knust og kampen på liv og død var innledet.

I karakteren til disse masseaksjonene lar det seg tydelig
spore en utvikling fra den første rene lønnskampen til
Petersburg - tekstilarbeiderne i 1896/97 og til desemberoppstanden i 1905.
Dette betyr ikke at massestreikene
skiftet karakter fra rent økonomiske kamper til rent poli
tiske.
Derimot spilte den poZZtZAke. bevisstheten en stadig
større rolle idet det økonomiske innholdet i kampene umerke
lig gled over i og ble flettet sammen med det politiske, og
hvor de enkelte aksjonene så å si repeterte denne historien
i komprimert form.
De enkelte aksjonene tok som regel sitt
utgangspunkt i rent lokale motsetninger mellom arbeid og
kapital for i neste omgang å reise politiske paroler og krav
og for til slutt igjen å klamre seg til de økonomiske krav
ene når det politiske momentet i aksjonen var uttømt idet
den ble slått tilbake med vold. Selv om det politiske moment
et og den politiske bevissthet i stadig større grad ble
aksjonens tyngdepunkt, så var de utelukkende dominert av mass
enes spontanitet der den bevisste, sentrale og landsomfatt
ende politiske og organisatoriske koordineringen spilte en
liten rolle.
I denne perioden var det en enorm utfoldelse
av massenes initiativ og spontanitet.
Det var en proletarisk kulturrevolusjon som skapte et selvbevisst og klassebevisst proletariat. Men som øyer i et hav av småprodusenter hvor det ennå bare var spiren til en revolusjonær bondebevegelse, ble det "generelt revolusjonære proletariatet"
(Rosenberg) isolert og foreløpig nedkjempet på sine frem
skutte revolusjonsutposter.
Desemberopprøret ble blodig
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slått ned, den venstreorienterte pressa ble undertrykt og
arbeiderrådsdelegatene ble arrestert, fengslet eller deport
ert. Men proletariatets kamp hadde bevist dets mektige
revolusjonære kraft og dets vilje til å spille en selvsten
dig rolle i den kommende revolusjonen.

LEWTEORETISKE KONFRONTASJON HEV NAROVHTKENE OG ØK0N0M1STENE
Allerede i slutten av nittiårene skilte det seg ut fra
økonomistene en gruppe revolusjonære som hevdet nødvendig
heten av å gi arbeiderbevegelsens kamp et politisk innhold.
Den revolusjonære og ideologiske kampen måtte ledes av en
politisk og ideologisk avantgarde:
RuAAtandA SoAZaldemok/iatT^åke. A/Lb£stde.SLpasi£T som ble grunnlagt i 1898. Det vik
tigste talerøret for denne politiske linjen var IAkfia, hvor
mellom andre Lenin spilte en framtredende rolle. Lenin
startet ikke sitt politiske arbeid med umiddelbare aksjoner,
men med store teoretiske og organisatoriske konfrontasjoner.
Mot folkevennenes subjektivistiske samfunnsanalyse og aksjonisme og deres "kamp for individualitet" hevdet Lenin at ikke
fragmentering av den samfunnsmessige situasjonen, men total
iteten i dens tendenser kan, når de blir avdekket (bevisst
gjort) , være ledetråden for den revolusjonære praksisen.
Mens folkevennene reiste ut på landsbygda for å styrke bønd
enes kommunistinstinkt og studere de enkelte sosiale faktor
ene, (særlig formene for grunneiendom), som kunne tjene som
basis og utgangspunkt for en framtidig bondekommunisme,
hevdet Lenin at Russland var inne i en samfunnsmessig omvandlingsprosess. De produksjonsforholdene som nå raskt
utviklet seg, kunne aldri bli basis for en framtidig mirkommunisme. De var tvertimot spiren til en kapitalistisk
samfunnsformasjon og innledet følgelig slutten på den enkle
vareprodusents økonomiske dominans.
Folkevennene talte og handlet uten å analysere de objektive
mulighetene.
De snakket
"alltid om befolkningen i sin alminnelighet og det arbeid
ende folket i særdeleshet som objekt for det ene eller
andre mer eller mindre fornuftige tiltaket, som materiale
(...), aldri så de i de ulike samfunnsklassene en selv
stendig historisk kraft".
17)
Men i konfrontasjonen med den subjektivistiske verdensansku
elsen forfalt ikke Lenin i dens teoretiske negasjon, objektivismen:
"Objektivisten snakker om nødvendigheten i den gitte hist
oriske prosessen. Materialisten gjør nøyaktige konstateringer om de gitte sosialøkonomiske formasjonene og de

28

antagonistiske forhold som disse frambringer. Når objektivisten påviser nødvendigheten av en gitt rekkefølge av
fakta, så står han i stadig fare for å innta apologetens
standpunkt til disse fakta. Materialisten avdekker klasse
motsetningene, og derav fastlegger han sitt standpunkt (...).
Materialisten nøyer seg ikke med å henvise til nødvendig
heten i en prosess, men avklarer hvilke sosialøkonomiske
formasjoner som gir prosessens innhold, og hvilke klasser
som fastlegger denne nødvendigheten." 18)
Nødvendighet var for Lenin ikke bestemt ved en rettlinjet
avledning av en allmenn lov, men ble forandret med klassenes
praksis. Lenin tok dermed prinsipielt avstand fra de marx
istene som forsto historien som en mekanisk rekkefølge av
adskilte samfunnsetapper. Utviklingen i Russland ville ikke
bli et speilbilde av utviklingen i Vest-Europa, for Russland
var som andre tilbakestående land underlagt de allmenne mot
setningene i den kapitalistiske verden. Nettopp disse mot
setningene, som ikke utelukkende var av økonomisk natur,
hadde tvunget fram en forsert kapitalistisk industrialiser
ing innenfor rammen av det absolutistiske jernkorsettet
som effektivt hindret utviklingen av et økonomisk og poli
tisk sterkt borgerskap. Men denne industrialiseringen skapte
et geografisk konsentrert proletariat med stor potensiell
revolusjonær slagkraft,og den satte igang en selvforsterkende sosial gjæringsprosess i bondemassen. Nettopp i dette
tilbakestående landet ville en revolusjon være sannsynlig
lenge før proletariatet hadde nådd en tilsvarende tallmes
sig styrke som i Vest-Europa, og før borgerskapet hadde
vunnet politisk og økonomisk kraft. For de russiske revo
lusjonære var det derfor ikke et spørsmål om å vente til
proletariatet hadde nådd et vesteuropeisk utviklingsnivå,
men med tanke på den framtidige proletariske maktovertak
elsen å sikre det som en selvstendig og ledende kraft i
den borgerlig-liberale revolusjonen.
Arbeidersirklene hadde utelukkende tjent arbeidernes til
pasning til det borgerlige samfunnet, etterstrebet den for
melle borgerlige dannelsen og adskilt arbeiderne fra deres
reelle muligheter.
Den rene økonomistiske propagandaen
hadde avledet proletariatet fra makt-spørsmålet og tilslørt
motsetningene:
"Dersom vi ville gjøre til kriterium for vårt arbeid det
som for den brede massen umiddelbart og i høyeste grad er
forståelig, så måtte vi preke antisemittisme
(...). Det
er sosialdemokratiets oppgave* å utvikle massenes polit
iske bevissthet og ikke å trave etter den." 19)
De revolusjonære intellektuelles oppgave må ikke bli å henge
etter i historiens hale, men å være de revolusjonære massenes
avantgarde, for:

29

"Alle lands historie vitner om at arbeiderklassen av eg
ne krefter bare makter å utvikle en trade-unionistisk
bevissthet - dvs. bevisstheten om nødvendigheten av å
organisere seg i fagforeninger, føre kamp mot bedriftsherrene, avtrosse regjeringen den ene eller andre arbeidervennlige loven, m.m. Men den sosialistiske læren er
vokst fram av de filosofiske, historiske og økonomiske
teoriene som er utviklet av den besittende klassens sko
lerte representanter, intelligensiaen.(...) Den politiske
klassebevisstheten kan bare overføres til arbeiderne uten
fra - dvs. fra et område utenfor den økonomiske kampen utenfor sfæren av relasjoner mellom arbeiderne og bedriftsherrene. Området hvor denne viten kan skapes, er om
rådet for alle klassers og sjikts relasjoner til regjer
ing og stat, området for vekselvirkningen mellom samtlige
klasser. Derfor kan man på spørsmålet: hva må gjøres for
å tilføre arbeiderne politisk viten? - ikke alltid gi det
svaret som praktikerne i de fleste tilfeller nøyer seg
med: man går ut blant arbeiderne. For å tilføre arbeid
erne politisk viten må sosialdemokratene gå inn i alle
samfunnsklasser, sende sine armétropper til alle sider'.'20)
Lenins teori i Hva må gjøtizA? som i stor grad bygget på
Kautsky 21), ble skrevet før det store oppsvinget i den
russiske streikebevegelsen og utviklet i konfrontasjon med
økonomistene. Mot deres rent økonomistiske propaganda og
ideologiske forsterkning av proletariatets atomisering hev
det Lenin nødvendigheten av politisk propaganda og ideolog
isk utvikling av proletariatets politiske klassebevissthet.
Mens økonomistene tenderte til å splitte proletariatet i
syndikalistisk organisering, hevdet Lenin nødvendigheten
av å samle proletariatet og koordinere dets aksjoner i en
sentralisert poZTtT^k organisasjon, det sosialdemokratiske
partiet.

OM VEN SOSIALE BAKGRUNNEN FOR PROLETARIATETS TRAVE-UNIONIST ISKE BEVISSTHET I FOR EKSEMPEL ENGLANV - OG I RUSSLANV
lenins tese om proletariatets trade-unionistiske bevissthet
ble umiddelbart bekreftet av arbeidernes streikeaksjoner
fra 1896 fram til 1902. Disse kampene hadde alltid sitt
utgangspunkt i rent økonomiske og sosiale forhold som var
knyttet til arbeidernes umiddelbare stilling i produksjons
prosessen; og i den grad politiske krav overhodet ble reist,
var de knyttet til legalisering av arbeidernes organisasjo
nsrett i fagforeninger. Slik skilte ikke utviklingen av det
russiske proletariatets kamp seg synderlig fra den i VestEuropa, særlig England hvor nettopp den trade-unionistiske
bevegelsen var dominerende. Nå var arbeidernes trade-union
istiske bevissthet, f.eks. i England, ikke utelukkende et
produkt av den borgerlige arbeidsdelingen og en abstrakt
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kapitalisme overhodet, men en avledning av en kapitalisme
under spesielle materielle og ideologiske reproduksjonsbetingelser.
Den engelske kapitalismen hadde forlengst lagt
bak seg den opprinnelig e akkumulasjonen - med det menes at
ikke bare var akkumulasjonen av det nødvendige industrielle
grunnfondet fullført, men også borgerskapets økonomiske og
ideologiske herredømme var befestet og dominerende i den
samfunnsmessige reproduksjonsprosessen, og den føydalabsolutistiske staten var omdannet til et herskerinstrument i interessene til den kapitalistiske vareproduksjonen.
Den føydale absolutismen var erstattet med det parlament
ariske demokrati hvis ideologiske legitimasjon fant sin
bekreftelse i samfunnsindividenes formelle likhet i transaksjonssfæren.
22)
Men kapitalistisk vareproduksjon er
avhengig av tilegnelse (uten bytte) av fremmed arbeid i
produksjonssfæren.
Denne motsetningen formidles i den
borgerlige ideologien ved at politikken skilles fra økono
mien - fra den samfunnsmessige totalitet. Den blir en egen
faglig avdeling ved siden av økonomien eller andre kunst
arter og vitenskaper overhodet - en egen aktivitet ved siden
av andre "likeverdige" samfunnsaktiviteter som den avsondres fra.
Politikken er på den ene siden et statsanliggende,
men på den andre siden er den også et personlig anliggende
som forbeholdes individet i privatsfæren strengt adskilt
fra dets stilling i produksjonsprosessen.
Det enkelte
samfunnsindividet knyttes til statsmakten - f.eks. ved
parlamentariske valg - sobfi sosialt frittsvevende individ
uten tilknytningspunkt i den sosiale reproduksjonsprosessen,
og følgelig uten tilknytning til en samfunnsklasse. Foran
valgurnene og i rettssalene transformeres alle til abstrakte
statsborgere, og individenes formelle likhet i transaks jons
sfæren reproduseres ideologisk som "en mann en stemme"
eller "alle er like for loven".
I den borgerlige ideologien
reproduseres derfor bildet av statsmakten som et nødvendig,
ahistorisk naturprodukt som står over samfunnsklassene og
vokter det enkelte , isolerte individets ve og vel.
Dette
bildet får sin bleke historiske bekreftelse ved at den
borgerlig-liberale statsmakten (under relativt stabile
reproduksjonsbetingelser) ikke framtrer som et hensynsløst
maktinstrument i hendene på utbytterne, men at den i egen
skap av vokter over de allmenne reproduksjonsbetingelsene
til tider opptrer som mekler mellom klassene.
I England
var fabrikkinspeksjonen og fabrikklovene et eksempel på
dette.
Den trade-unionistiske bevisstjieten avspeiler motsetningen
mellom arbeid og kapital i transaksjonssfæren der det ikke
nødvendigvis har rådet eller råder likevekt, men der kapi
talistene som kjøpere av arbeidskraft har utnyttet og ut
nytter sin monopolstilling som eier av produksjonsmidlene.
Fagforeningenes historiske rolle har vært å motvirke kapi
talistenes monopolstilling ved å oppheve arbeidernes organi
satoriske pulverisering. Men denne rollen er i sin natur
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begrenset til defensivt å ivareta arbeidernes interesser
i salget av deres egen arbeidskraft.
Så lenge arbeidernes
bevissthet ut&Zukk&ndz er fiksert til transaksjonssfæren,
bindes de tendensielt nærmere til den borgerlige ideologien;
for nettopp i transaksjonssfæren bekreftes (ideelt sett under
fri konkurranse) den borgerlig-formelle frihet, likhet og
gjensidighet, og det ligger i denne sfærens sosiale dialek
tikk at de to transaksjonspartene - kjøper og selger av
arbeidskraft - anerkjenner hverandres samfunnsposisjon og
samfunnsrolle. Under den borgerlig-liberale staten er
trade-unionismen uløselig knyttet til systemets reproduksjonsbetingelser, og det er derfor ingen tilfeldighet at den
trade-unionistiske bevisstheten er det ideologiske grunn
laget for den passive massebasisen til sosialdemokratiet
hvis historiske oppgave har Vært å vokte og administrere
den kapitalistiske reproduksjonen. Jo eldre det borgerligeliberale demokratiet i et land er og jo renere det har ut
viklet seg, desto større er arbeiderklassens ideologiske
desorganisasjon, og desto vanskeligere har proletariatet
for å bryte igjennom denne desorganisasjonen, utvikle poli
tisk bevissthet og ta opp i seg en ideologi som samsvarer
med de undertrykte klassenes samfunnsinteresser.
Både når det gjaldt den økonomiske og sosiale basisen og
de ideologiske forholdene, var forskjellen mellom Russland
og de framskredne kapitalistiske landene meget stor.
Det
russiske proletariatet var så å si uberørt av den borger
lige ideologien samtidig som basisen for dets gamle verdens
bilde ble revet vekk under føttene på det.
Denne ideolog
iske labile tilstanden gjorde det mulig for proletariatet å
utvikle raskt en kollektiv bevissthet som i høy grad sam
svarte med dets sosiale praksis; det var med andre ord
disponert for en proletarisk kulturrevolusjon.
Som tidligere
"individualiserte" musjiker motsatte proletarene seg instinkt
ivt den kollektive disiplinen som ble prylt inn i dem. Men
deres motstand mot den lokale fabrikkledelsen var ikke ute
lukkende en bedriftssak, for det å bevare arbeidsdisiplinen
ble betraktet som et statsanliggende, følgelig ble ulydighet
mot bedriftsledelsen dømt og straffet som ulydighet mot
Derfor måtte enhver arbeidskonflikt, en streik,
statsmakten.
umiddelbart bli en konflikt med statsmakten -dvs. den fikk
umiddelbart politisk karakter. Denne type rettspraksis mot
arbeiderne skulle få sin gjenfødelse under Stalin-perioden,
og ikke uten grunn har det russiske ordet for streik beholdt
sin doble betydning: "stacka" betyr ikke bare streik, men
også hemmelig avtale, konspirasjon 23).
Tsarismens voldelige undertrykkelse av arbeiderne var for
den mer en livsnødvendighet enn et produkt av en "dårlig"
historisk tradisjon. Den russiske industrialiseringen var
innledningen til en kapitalistisk opprinnelig akkumulasjon
som overhodet ikke var et organisk produkt i vesteuropeisk
forstand av et framvoksende industriborgerskap.
Siden dette
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ganske enkelt ikke eksisterte, måtte den kapitalistiske
akkumulasjonen bli et statsanliggende, og resultatet ble
da også en slags statskapitalisme som hele tiden stanget
imot de skrankene som var en historisk arv fra de føydale
eiendoms- og produksjonsforholdene. En proletarisk bevisst
het som i følge vesteuropeiske forhold utelukkende syntes
å være knyttet til reproduksjonsbetingelsene for kapitalis
men, måtte i Russland før eller senere sprenge sin rent
økonomistiske ramme under spesielle historiske forhold der
den utvidede kapitalistiske reproduksjonen tenderte mot å
sprenge den føydalabsolutistiske samfunnsrammen, og der
sprengkraften var en revolusjonær allianse mellom bøndene og
arbeiderne.
Industrialiseringen måtte skje ved en inten
sivert utbytting av bøndene og arbeiderne, men dette innebar
i sin tur en stigende misnøye og sosial uro på landsbygda
og flere og omfattende arbeideroppstander i byene. Skulle
ikke tsarveldets labile likevekt slå over i en selvforsterkende revolusjonær gjæringsprosess gjennom en allianse mellom
bøndene og arbeiderne, måtte landet underlegges den fysiske
tvangen til en allstedsnærværende statsmakt for å temme de
stadig mer opprørske bøndene og undertrykke den stadig vok
sende massen av revolusjonære arbeidere.

"VET ER IKKE NOK AT TANKEN HIGER ETTER Å VIRKELIGGJØRES,
VIRKELIGHETEN MÅ SELV TRENGE INN I TANKEN"
[Kanl Ma«:
ETnlzltuviQ

zulu

KnitTk dzn. HzgztA cken Rzckt-6 pkZloA pkT&)

I kampens trade-unionistiske fase møtte arbeiderne alltid
statsmakten som den nådeløse utbytter og undertrykker;
følgelig sprang det fram av selve prosessen en kollektiv
bevissthet som identifiserte statsmakten som den uforson
lige klassefienden. Arbeidernes spontane organisering av
rådene:
1905 og 1917 var en materialisering av deres poli
tiske bevissthet, for dette organisatoriske skrittet krevde
et minstemål av kollektiv politisk erfaring, og det betydde
at de hadde gjennomskuet herskerstrukturen i det bestående
samfunnet.
Gjennom sovjetene som bedriftsråd tok arbeiderne
selvforvaltningen av bedriftene, og gjennom sovjetene som
politiske råd forsøkte arbeiderne å omvelte hele den poli
tiske herskerstrukturen.
Via rådene knyttes de undertrykte massenes umiddelbare
klasseinteresser sammen med de for dem avgjørende samfunns
spørsmål. Økonomi og politikk flettes i rådene uløselig
sammen, og idet politikken brytes ut av sin samfunnsmessige
karantene og knyttes sammen med samfunnsindividenes still
ing i produksjonsprosessen, er den grunnleggende forutset
ningen oppfylt for at den fragmenterte bevisstheten skal
bryte ut av sitt private hylster og knyttes til den samfunns
messige totalitet som politisk bevissthet. De politisk
tevende rådene er derfor et radikalt hindef for bursjoasiets
ideologiske dominans av de undertrykte klassene (særlig
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bøndene), men massenes spontane selvorganisering har sine
egne innebygde skranker. Massenes spontanitet og initiativ
er til enhver tid en umiddelbar realisering av deres ideo
logiske nivå og følgelig avhengig av deres begrensede hist
oriske og samfunnsmessige perspektiv som er objektivt hist
orisk betinget av den borgerlige arbeidsdelingen og den be
grensede rammen for deres sosiale praksis i den samfunns
messige reproduksjonsprosessen. Alene tenderer massenes
organisatoriske og politiske initiativ og spontanitet til
å reprodusere splittelsen mellom de undertrykte samfunns
klassene - mellom proletariatet og de andre undertrykte
klassene. Dersom folkemassene skal være i stand til å full
føre sin revolusjonære oppgave, og dersom proletariatet
skal kunne danne den revolusjonære fortropp, må massene og
proletariatet forenes i kampen for sosialismen. Denne en
heten kan bare realiseres gjennom en proletarisk ideologi
som bygger på en VyitznA kapzlZg samfunnsteori; derfor er
den samfunnsmessige realiseringen av denne ideologien bund
et til en revolusjonær avantgarde - et proletarisk parti.
Men den borgerlige arbeidsdelingen representerer ikke bare
et abstrakt skille i samfunnets overbygging, den danner
også et nødvendig grunnlag for det borgerlige klasseskillet.
Skal partiet bygge sin politiske praksis og ideologi på den
vitenskapelige sosialismen, er det i hovedsak avhengig av
å bygge sin rekruttering på et spesielt sosialt sjikt:
intelligensiaen som i like stor grad som andre samfunnssjikt
er et historisk produkt av århundrers utbytting og under
trykking - ja, nettopp dette sjiktet har en historisk arv
som herskerinstrument og ideologi-produsent for makthaverne.
I selve avantgarden ligger det derfor en umiddelbar tendens
til reproduksjon av de organisatoriske, politiske og ideo
logiske herskerrelasjonene som organisatorisk manifesterer
seg ved sentralisering og byråkratisering, politisk som
sekterisme og voluntarisme, ideologisk som subjektivisme
og idealisme og teoretisk som dogmatisme og skolastikk.
Den (små-) borgerlige tendensen oppheves ikke, men ekspo
neres dersom deler av denne intelligensiaen midt i en poli
tisk og ideologisk isolasjon som er sosialt og historisk
betinget, foretar en avantgardistisk selvutnevnelse (jfr.
narodnikene og narodnaja volja). Overlatt til sin egen
selvradikalisering nytter det lite med proklamasjoner om
riktig klassestandpunkt og bekjennelser til en vitenskape
lig teori. En nødvendig forutsetning for at den isolasjon
istiske og sekteriske tendensen skal motvirkes, er en lev
ende ideologisk og teoretisk kamp på alle nivå i organisa
sjonen, men denne kampens liv er i siste instans avhengig
av at avantgarden vinner fotfeste i den avhengige massen som
tendensielt av egne krefter har mulighet, (her er de objekt
ive forholdene avgjørende), for å bryte gjennom den ideo
logiske atomiseringen; først da kan korrigeringsbevegelsen
bli "en vidstrakt bevegelse i marxistisk oppdragelse". 24)
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"Klassen kan ikke seire uten et avantgardeparti som i sin
tur er et produkt av klassen, men ikke utelukkende et
produkt av den. Det kan bare fullføre sin oppgave dersom
det har støtten til den mest aktive delen av klassen.
Videre: Uten gunstige objektive forhold kan ikke klassen
skape et slikt avantgardeparti, og uten slike forhold kan
heller ikke avantgardepartiet lede klassen til seier.
Endelig kommer et avantgardeparti aldri til å oppstå,
selv under de mest gunstige omstendighetene, uten en
bevisst forståelse for disse problemene, og mulighetene
for revolusjonens seier vil være ugjenkallelig tapt for
lang tid framover." 25)
Men selv om avantgardepartiet vinner fotfeste og oppslut
ning i massen, er dette i seg selv ikke en tilstrekkelig
betingelse for at partiet skal bli et proletarisk parti
selv om det aldri så mye konstituerer seg etter den demo
kratiske sentralismens prinsipper. Den demokratiske sentral
ismen kan aldri virkeliggjøres som en mekanisk enhet hvis
form bevares og oppbevares i partiets statutter, for sentral
ismen vil tendensielt styrke byråkratiet og reproduksjonen
av herskerrelasjonene innen partiet og svekke og passivisere
grunnplanet og folket, mens demokratiet er uløselig knyttet
sammen med den praktiske aktiviteten og et høyt utviklet nivå
i den ideologiske og teoretiske kampen og skoleringen på
grunnplanet. Men denne kampen, følgelig også det organisa
toriske demokratiet, kan bare finne ny livskraft i massene
og kan derfor bare utvikles og styrkes samtidig som massenes
politiske bevissthet og organisatoriske initiativ utvikles
og fremmes; og derfor er bare en politisk bevisst masse
og et politisk klassebevisst proletariat en objektiv mot
kraft mot de sentralistiske og borgerlige tendensene i
parti (og stat).
Dette betyr at den demokratiske sentralismen må være uløse
lig knyttet sammen med massenes politiske spontanitet og
organisatoriske initiativ. Følgelig innebærer ikke den
demokratiske sentralismen en mekanisk enhet, men en dialek
tisk motsigelse mellom sentralisme og demokrati, der det
proletariske partiet er motsigelsens dialektiske formidling
som materialiseres i partiets organisatoriske og politiske
praksis og revolusjonære teori.
Dette betyr at denne prak
sis og teori aldri kan fastlegges abstrakt etter
skjemaer og v&dtatte. klassiske teorier, men må vokse orga
nisk ut av de historiske betinqelsene partiet til enhver tid
arbeider under.
Dette perspektiv gir et grunnlag for å vurdere utviklingen
i Lenins partiteori.
De skarpeste formuleringene i Hva må
gjøti&A? betoner sentralismen og gir liten plass for massenes
spontanitet og initiativ, og følgelig heller ikke for ar
beiderrådene. Nettopp denne sentralistiske tendensen ble
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eksponert i de fleste bolsjevikenes reserverte holdning til
arbeiderrådene i 1905. Unntakene var bolsjevikenes partikomité i Moskva og Lentn >6etv.
Lenin avviste de fleste
bolsjevikenes krav om.at sovjetene skulle underordnes det
sosialdemokratiske partiprogrammet og Radins parole "sov
jetene eller partiet". 26)
Lenin betraktet arbeiderrådene
som proletariatets eget verk som kunne bli partiets for
bundsfelle i kampen mot tsarismen, og en organisasjonsform
som også kunne føres inn i bondemassen, hæren og intelligensiaen. Men ennå så Lenin sovjetenes oppgave utelukkende
begrenset til å knuse tsarismen, og tankene om at arbeider
rådene var en organisasjonsform som kunne danne grunnlaget
for proletariatets diktatur, lå ennå fjernt.
"Sovjetene av arbeiderdeputerte er intet arbeiderparlament og intet organ for den proletariske selvforvaltningen overhodet, intet selvforvaltningsorgan, men en kamp
organisasjon for å oppnå bestemte mål." 27)
Men allerede i Lenins vurdering av arbeiderrådene lå der
en mer bevisst holdning til forholdene mellom massen og
avantgardepartiet, et problem som for alvor opptok Lenin
etter det tyske sosialdemokratiets klasseforæderi i 1914.
Her fikk man det første store historiske eksemplet på at et
parti som foregir å være proletarisk, kan bli et maktinstrument for den herskende klassen. Staten og Re.votu4 jo mn
representerte et "kvalitativt sprang" for Lenins politiske
kategorier i forhold til det foregående.
Her ble rådene
(sovjetene) - det proletariske demokratiets egentlige formframstilt som en
dtnlvig for den demokratiske sentral
ismen i partiet og staten. Lenin knyttet sin teori til
erfaringene fra Pariserkommunen, og han påviste tre kjenne
tegn som karakteriserer en statsform som bygger på kommunens
prinsipper:
1. Kilden til makt "er det direkte folkeinitiativ som
kommer nedenfra".
2. Direkte bevæpning av folket.
3. Byråkratiet blir enten erstattet av folkets umiddelbare
herredømme eller underlagt en særlig kontroll - dvs.
embetsmennene blir valgbare, er til enhver tid avsettbare
og mottar arbeiderlønn.
Det er typisk for de politiske v oluntaristene at de oppfatter
det "kvalitative spranget" i Lenins verk som en teoretisk
anomali - en politisk festtale - , og når Lenin i 1917
reiste parolen "all makt til sovjetene" framtrer i deres
verdensbilde "den konsekvente sentralist", Lenin, utelukk
ende som genial revolusjonstaktiker og maktstrateg - man
kunne like godt hevde: som erkeopportunist.
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MENS JE i/J KENE
Massestreikene fram til 1902 prellet stadig av mot tsarens
maktapparat, demonstrerte arbeidernes geografiske, poli
tiske og ideologiske desorganisasjon og viste nødvendig
heten av en sentral politisk koordinasjon og ledelse.
Denne
politiske linjen slo da også helt igjennom på sosialdemo
kratiets 2.partikongress (1902), men bare for at man på
samme kongress skulle oppleve en ny splittelse i taktiske
og strategiske spørsmål.
Den russiske absolutismen skilte naturlig de sosialistiske
revolusjonære i to grupper: den lille kretsen av aktive
partimedlemmer som utførte den illegale politiske aktivi
teten og den store massen av sympatisører som så langt de
maktet understøttet sosialdemokratiet, men uten å oppgi
sin sivile (offisielle) stand og stilling. Mindretallet
på kongressen, mensjevikene, mente at partiorganisasjonen
også skulle omfatte sympatisørene dersom de (studenter,
arbeidere o.a.) jevnlig understøttet og fulgte partiledel
sens beslutninger. Mensjevikenes organisasjonsform fikk
dermed de karakteristiske trekkene til de tradisjonelle
vesteuropeiske sosialdemokratiene - dvs. parlamentarisk
Denne organisasjonsformen var nær knyttet
masseparti.
sammen med mensjevikenes strategiske syn på den kommende
russiske revolusjonen.
De understreket at den måtte få et
borgerlig-liberalt innhold, og at innføringen av det borg
erlige demokratiet var den historiske misjonen til det russ
iske borgerskapet. Følgelig måtte sosialdemokratiet (prole
tariatet) prinsipielt overlate det revolusjonære initia
tivet til de liberale, og etter revolusjonen overlate makten
til en borgerlig-republikansk regjering.
Med den prosentvise lille andelen industriarbeidere og
den økonomisk underutviklede agrarøkonomien hevdet mensjevikene at en sosialistisk seier i Russland var umulig.
Dersom sosialdemokratiet var representert i den framtidige
revolusjonsregjeringen, ville partiet, dersom det holdt
seg strengt innenfor den borgerlige revolusjonens ramme,
måtte ta medansvaret for skyggesidene i kapitalismen og
følgelig bli kompromittert i proletariatets øyne. Men der
som sosialdemokratene i regjeringsposisjon gikk inn for
skarpe tiltak mot bedriftseierne for å beskytte arbeidernes
krav, ville partiet uvilkårlig bli drevet over i banen for
en sosialistisk politikk.
Konsekvensen ville bli at borger
skapet i sin paniske angst for sosialismen ble drevet i
allianse med reaksjonen, og i den håpløse kampen for sosial
ismen i et tilbakestående land ville arbeiderklassen bli
slått ned, og grunnen ville bli lagt for termidoriansk reak
sjon og diktatur.
Konklusjonen var at sosialdemokratiet
skulle understøtte den borgerlige revolusjonen av alle kref
ter, men overlate regjeringsdannelsen til de borgerlige parti
ene og fremme arbeidernes interesser i opposisjon.
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Utgangspunktet for mensjevikenes politikk var deres fikser
ing av "etappeplanen" for samfunnsutviklingen? følgelig så
de i revolusjonen bare det borgerlig-sosiale innholdet,
mens de tenderte til å ignorere bøndene som en revolusjonær
forbundsfelle eller å se i dem utelukkende en reaksjonær
kraft.
I synet på bøndene knyttet mensjevikene seg til de
vesteuropeiske revolusjonæres tradisjonelle vurdering av
denne klassen. Bortsett fra England, der arbeiderne utgjor
de flertallet av folket, kunne ikke proletariatet i andre
land erobre makten uten i allianse med andre samfunnssjikt.
Denne alliansen hadde ikke vært aktuell på kontinentet
siden 1848-50? etter denne revolusjonære epoken var alli
ansen stort sett brutt og middelstanden i byene og bøndene
hadde sluttet seg til bursjoasiets politikk eller endog til
godsherrene. For de vesteuropeiske revolusjonære fortonte
en allianse med disse sjiktene seg som en tilslutning tj.1
klassefienden, borgerskapet. 28)
Tallmessig dominerte i Russland det enorme sjiktet av småprodusenter, hovedsaklig
bønder som i høyeste grad
kunne bli en revolusjonær kraft. Russland hadde alltid vært
bondeoppstandenes land, men bøndenes revolter hadde alltid
sitt utspring i den lokale og umiddelbare undertrykkelsen,
og oppstandenes endemål var utelukkende bundet til privat
tilegnelse av jord. Men den den private tilegnelsen er
alltid en individuell handling, følgelig rakk aldri bønde
nes samhold lenger enn til selve oppstandens sluttmål.
Bøndenes opprør maktet derfor aldri å bli annet en tiaaktiv&,
og de ble alltid lenket til og begrenset av sin uranarkistiske form. Objektivt ble bøndene knyttet nærmere til stats
makten etter jordreformen i 1861 og denne objektive forand
ringen av bøndenes situasjon ble en nødvendig forutsetning
for at de skulle få et begrep om statsmaktens klassekarak
ter eller om statsmakten overhodet. Tidligere var tsaren
et fjernt og derfor guddommelig fenomen. Jordreformen var
utgangspunktet for en intensivert materiell utbytting og
proletarisering av små- og mellombøndene som i proletariseringsprosessen ble skilt fra produksjonsmidlene (her:
jord).
Denne prosessen som særlig skjøt fart etter Stolypins jordreform (1906-1911), var selvsagt ledsaget av en kapi
talisering av jordbruket - dvs. framveksten av en storbondestand som kjøpte opp jorda og ble den økonomiske maktfaktoren
i landsbyene.
Disse rike bøndene, kulakkene, var tsarbyråkratiets lokale forbundsfeller, og alliansen mellom statens
lokale representanter og dette rikmannssjiktet dannet forut
setningen for statsbyråkratiets makt over lokalsamfunnet.
Framveksten av den nye og forhatte klassen og dens allianse
med de lokale embetsmennene la grunnlaget for at små- og
mellombøndene gjennom kampen mot denne klassen skulle få en
rudimentær ; forståelse for den statsmakten som denne rikmannsklassen støttet.
Gjennom denne prosessen ble bøndene objekt
ivt og subjektivt utviklet til en revolusjonær kraft mot
absolutismen.
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VEN RUSSISKE REl/OLUSJONENS EORNi OG 1NNH0LV
For Lenin måtte kampen for sosialismen nødvendigvis gå gjen
nom ulike faser hvor det var et objektivt grunnlag for inter
essefellesskap mellom proletariatet og andre samfunnssjikt.
I Russland var den første fasen å styrte tsarveldet, en opp
gave som ikke angikk bare proletariatet, men som krevde
støtte i det store flertallet av folket for å kunne lykkes.
Den revolusjonære avantgarden kunne derfor ikke avgrense
sin oppgave til utelukkende å lede arbeiderklassen, men
Jiefe
fecfef^e i kampen for de demokratiske rettig
hetene. Skulle ikke denne ledelsen degenerere til rent hånd
verk, måtte avantgarden representere det nødvendige politiske
vidsyn og teoretiske innsikt for å kunne forene alle sam
funnskrefter i en samlet kamp for det umiddelbare hovedmålet.
"Sosialdemokratenes politiske kamp er langt mer omfattende
og komplisert enn arbeidernes økonomiske kamp mot bedrifts
lederne og regjeringen. Følgelig må organisasjonen til
det revolusjonære partiet uvegerlig være annerledes enn
arbeidernes organisasjon for denne kampen.
Arbeidernes
organisasjon må for det første være fagforeningen; for
det andre må den være mest mulig omfattende; og for det
tredje må den være minst mulig konspirativ. Derimot må
de revolusjonæres organisasjon først og fremst omfatte
folk hvis yrke er den revolusjonære aktivitet (...) Denne
organisasjonen må nødvendigvis ikke være særlig omfattende,
og den må være mest mulig konspirativ.
29)
Under forholdene i Russland måtte følgelig avantgarden av
grenses til den lille kretsen av yrkesrevolusjonære som var
knyttet til og arbeidet sammen med massene:
"Man kan ikke betone sterkt nok at sosialdemokratenes
ideal ikke må være en fagforeningssekretær, men en folketribun som forstår å reagere på alle utslag av vilkårlig
het og undertrykkelse hvor han enn måtte møte det og uan
sett i hvilket folkesjikt, og som forstår å sammenfatte
alle disse utslagene til et totalbilde av politivilkårlighet og kapitalistisk utbytting slik at han for all verden
kan legge fram sin sosialistiske overbevisning og sine
demokratiske krav, og slik at han kan klargjøre for enhver
den historiske betydningen av proletariatets frigjørings
kamp ." 30)
Etter Lenins mening kunne tsaren styrtes bare dersom millionhæren av bønder ble mobilisert. Dette var desto viktigere
siden revolusjonen ikke kunne seire uten armeens støtte, og
den var hovedsaklig sammensatt av bondesønner. Men prole
tariatets allianse med bøndene var betinget av at de revolu
sjonære ikke umiddelbart satte sosialismen på dagsordenen,
men begrenset seg til minimalprogrammet; (dette var sosial
istenes krav til den borgerlige staten):
avskaffe gods-
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eiendommene, innføre demokratiske rettigheter som særlig
gjaldt garantier for arbeidernes organisasjonsrettigheter,
skille kirke og stat, allmenn folkeopplysning osv. Tanken
var at en konsekvent virkliggjøring av slike klasseorienterte reformer som ikke var spesifikt knyttet til industriproletariatet, skulle overskride det en borgerlig regjering
umiddelbart var villig til å innfri og følgelig gi det
borgerlige demokratiet stadig mer samfunnsmessig kampkarakter.
For bolsjevikene var den egnede politiske formen for
maktutøvelse i dette "revolusjonær-demokratiske diktaturet"
en koalisjonsregjering som først og fremst omfattet sosial
demokratene og de sosialrevolusjonære.
Uten å gripe inn i
de kapitalistiske eiendomsforholdene skulle denne regjering
en gjennomføre radikale reformer som garanterte den frie
utfoldelsen av arbeidernes organisering og slik legge grunn
laget for overgangen til sosialismen gjennom "permanent
revolusjon".
Den russiske revolusjonen ville bli en proletarisk revolusjon med borgerlige oppgaver, en revolusjon som
ville gi støtet til en sosialistisk revolusjon i Vest-Europa,
men som i Russland ikke umiddelbart ville sprenge rammen for
de borgerlige eiendomsforholdene? og Lenin betraktet den
"feilslåtte" revolusjonen i 1905 som en bekreftelse på dette
"Eiendommelighetene i den russiske revolusjonen består
nettopp i at den i sitt sosiale innhold var borgerlig,
men i sine kampmidler var den proletarisk.
Den var
borgerlig-demokratisk fordi det den umiddelbart tilstre
bet og umiddelbart kunne oppnå av egne krefter, var den
demokratiske republikk, åtte timers dag, konfiskering
av adelens enorme gods, alle tiltak som den borgerlige
revolusjonen i Frankrike i 1792-1793 i stor utstrekning
har gjennomført.
Den russiske revolusjonen var samtidig
en proletarisk - ikke bare i den betydningen at proletari
atet var den ledende kraften og bevegelsens avantgarde,
men også i den betydningen at det spesifikt proletariske
kampmidlet, streik, dannet (...) den avgjørende begiven
heten." 31)
Her berører Lenin (i januar 1917) den russiske revolusjonens
dobbeltkarakter som på en treffende måte var beskrevet av
Rosa Luxemburg i 1906:
"Den russiske revolusjonen har som sin første oppgave å
fjerne absolutismen og opprette en borgerlig parlamenta
risk rettsstat.
Formelt er dette nøyaktig den samme opp
gaven som sto på dagsordenen i Tyskland i marsrevolusjonen
og i den franske revolusjonen.
Bare forholdene, det hist
oriske miljøet, som disse revolusjonene fant sted i, er
grunnleggende forskjellig i dagens Russland.
Forskjellen
er at mellom den borgerlige revolusjonen i Vesten og den
i seg borgerlige revolusjonen i Østen ligger hele syklusen
av den kapitalistiske utviklingen, og denne utviklingen
har ikke bare grepet de vesteuropeiske landene, men også
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det absolutistiske Russland.(...) Dette har resultert i
en merkelig motsetningsfylt historisk situasjon: revolu
sjonen som ifølge sin formelle oppgave er borgerlig, må
i første rekke gjennomføres av et moderne, klassebevisst
proletariat som står i et internasjonalt miljø, merket
av det borgerlige demokratiets forfallstegn. Det er ikke
bursjoasiet som her er det førende revolusjonære ele
mentet slik som i de tidligere revolusjonene i Vesten,
der proletariatet, oppløst i småborgerskapet, var fot
soldater for borgerskapet, men omvendt: det klassebevisste proletariatet er det førende og drivende elementet,
mens storborgerskapet er dels direkte kontrarevolusjonært, dels svaklig-liberalt; og bare småborgerskapet på
landsbygda og den småborgerlige intelligensiaen i byene
er avgjort opposisjonelle, ja, revolusjonært innstilt.
Det russiske proletariatet ... går til kamp i en skjerpet
tilspissing mellom kapital og arbeid fri for alle illu
sjonene om det borgerlige demokratiet og derfor med en
sterkt utviklet bevissthet for sine spesifikke klasse
interesser. Dette motsetningsfylte forholdet finner sitt
uttrykk i den kjensgjerningen at i den formelt borgerlige
revolusjonen er motsetningen mellom det borgerlige sam
funnet og absolutismen dominert av motsetningen mellom
proletariatet og det borgerlige samfunnet. Proletariat
ets kamp retter seg med like stor kraft og samtidig mot
absolutismen og den kapitalistiske utbyttingen." 32)
Rosa Luxemburgs analyse av dobbeltkarakteren i den russiske
revolusjonen antyder at denne ville finne sted under helt
andre historiske og sosiale betingelser enn de samfunns
forhold Marx og Engels hadde i tankene da de i midten av
det 19. århundre skisserte innholdet i "den permanente
revolusjon":
"Mens de demokratiske småborgerne vil bringe revolusjonen
til opphør så raskt som mulig, er det i vår interesse og
vår oppgave å gjøre revolusjonen permanent til alle mer
eller mindre besittende klasser er fortrengt fra herskerposisjonene, statsmakten er erobret av proletariatet og
sammenslutningen av proletarene ikke bare i ett land,
men i alle dominerende land i verden er så langt fremskredet atkonkurransen mellom proletarene i disse landene
har opphørt, og at i det minste de viktigste produktivkreftene erkonsentrert i proletariatets hender." 33)
De fleste russiske og europeiske marxistene holdt fast ved
den klassiske vestlige oppfatningen av den permanente revo
lusjon 33a), og de hevdet at på.grunn av den spesielle
historiske situasjonen måtte det russiske proletariatet
virkeliggjøre sine klasseinteresser innenfor rammen av det
borgerlige demokratiet og drive dette videre i sin mest
radikale form.
Trotski
(i 1906)
var den første marxist
som eksplisitt brøt med det klassiske skjemaet og hevdet;
at nettopp på grunn av den spesielle historiske situasjon
en ville den russiske revolusjonen bryte rammen for det
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kapitalistiske systemet. Det strenge skillet mellom maksi
mal- og minimalprogrammet som forutsatte den revolusjonære
prosessen adskilt i to etapper, betraktet Trotski som en
illusjon. Allerede virkeliggjøringen av minimalprogrammet
ville møte så sterk motstand fra borgerskapet at proletari
atet ville bli tvunget til å drive revolusjonen videre.
For Trotski var det russiske borgerskapet overhodet ikke en
politisk bærekraftig klasse for et borgerlig demokrati.
Borgerskapet var svakt og tenderte derfor til en allianse
med reaksjonen så snart revolusjonen ville få et radikalt
innhold, og selvom
"den umiddelbare oppgaven til den russiske revolusjonen
er en borgerlig revolusjon, så er det russiske borgerskap
et antirevolusjonært. Den borgerlige revolusjonens seier
er derfor bare mulig som proletariatets seier. Men det
seierrike proletariatet vil ikke bli stående ved det
borgerlige demokratiets program, men sette det sosialist
iske programmet på dagsordenen".
34)
Trotski betonte at det russiske proletariatet ville erobre
statsmakten før det europeiske, ikke til tross for, men
p.g.a. Russlands økonomiske og sosiale underutvikling, for:
"sakens kjerne var at agrarspørsmålet som dannet basisen
for den borgerlige revolusjonen,ikke kunne løses under det
russiske borgerskapets herredømme. Proletariatets dikta
tur trer derfor ikke inn på historiens scene som den agrardemokratiske revolusjonens etterfølger, men som forutset
ningen for dens fullføring." 35)
Dersom det ville lykkes for arbeiderklassen med bøndenes
støtte å erobre og beholde statsmakten, så ville det sosiale
innholdet i den borgerlige revolusjonen forandres. Arbeider
regjeringen ville bli tvunget til å gjennomføre en videre
industrialisering med sosialistiske midler, men så snart
den forsøkte å overføre sosialistiske produksjonsformer
(kollektivisering) til landsbygda for å oppheve den produktivitetshemmende parseleringen, måtte den regne med motstand
fra flertallet av bøndene som ville forsøke å forsvare sin
selverobrede privateiendom:
"Man kan beroliges av ideen at de sosiale betingelsene
i Russland ennå ikke er modne for en sosialistisk økono
mi, og (man) kan derfor helt overse at når proletariatet
først er kommet til makten vil det ganske enkelt av situa
sjonens logikk bli tvunget til å drive økonomien i statens
regi (...).
På hvilket punkt vil proletariatet bli hindret
i å gå videre i den retningen? Det er avhengig av kraftforholdene (...). En ting kan man si med sikkerhet: uten
direkte statlig understøttelse fra det europeiske prole
tariatet kan ikke den russiske arbeiderklassen holde seg
ved makten." 36)
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For Lenin rommet den russiske underutviklingen utelukkende
en borgerlig-demokratisk revolusjon, og først etter en lengre
fase med borgerlig demokrati og først og fremst etter en
proletarisk maktovertakelse i Europa, kunne det russiske
proletariatet for alvor sette sosialismen på dagsordenen.
Både for Lenin og Trotski var det russiske borgerskapet for
svakt til at det kunne overlates eneansvaret for å gjennom
føre den borgerlige revolusjonen, følgelig måtte de revolu
sjonære bygge på proletariatet som den ledende revolusjonære
kraften. Men i motsetning til Trotski som hevdet nødvendig
heten av å opprette et proletariatets diktatur støttet av
bøndene før den borgerlige revolusjonen var fullført, ville
Lenin at sosialdemokratene (partiet) skulle gå inn i en
koalisjonsregjering som hadde flertallet av folket i ryggen.
Mot Trotskis "vanvittige, halvanarkistiske ide om å virkeliggjøre maksimalprogrammet og erobre makten for å gjennom
føre en sosialistisk omveltning" 37)
førte Lenin en innbitt
ideologisk kamp. Proletariatets diktatur var i dagens Russ
land en umulighet siden "bare et revolusjonært diktatur som
støtter seg på det store flertallet av det russiske folket
kan i lengden holde seg ved makten. Men det russiske prole
tariatet er nå i mindretall!" 37)
Så Lenin i Trotskis teori om den permanente revolusjonen
faren for et mindretallsdiktatur i staten, påpekte Trotski
i Lenins organisasjonsteori faren for et mindretallsdiktatur
i partiet.
"Partiorganisasjonen setter seg i stedet for selve parti
et, sentralkomiteen i stedet for partiorganisasjonen og
til slutt innsetter diktatoren seg selv i stedet for sen
tralkomiteen. " 38)
Trotski avviste en avantgarde-teori som førte til at det
revolusjonære partiet ble avgrenset til en liten krets yrkesrevolusjonære organisatorisk skarpt avsondret fra arbeider
klassen. En slik organisasjon ville tendere mot å substi
tuere, dvs. handle på vegne av arbeiderklassen. For Trotski
var partiets oppgave å utvikle og oppdra proletariatets
politiske føringskraft og høyne dets ideologiske forutset
ninger for fasen med proletariatets diktatur som hadde
(arbeider)rådene som sitt organisatoriske grunnlag. Men
Trotski hadde svært lite å si om hvordan en revolusjonær
avantgarde som var tilpasset de russiske forholdene, skulle
se ut.
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REVOLUSJONEN I 7977
Tsarregimet ble feiet vekk av arbeider- og soldatoppstandene i januar og februar 1917, men det var det liberale borg
erskapet som tok over regjeringsmakten. De konservative
sjiktene: godsherrene, adelen, offiserene og de høyere
tjenestemennene stilte seg bak de liberale for sammen med
disse å berge privateiendommen og krigsseieren.
Industri
arbeiderne støttet mensjevikene og bolsjevikene, men bolsje
vikene fant støtte bare hos en relativt liten del av arbeid
erne. Bøndene og soldatene (bondesønnene!) så sitt talerør
i de sosialrevolusjonære som derfor hadde det store folke
flertallet og den fysiske makten, soldatene, i ryggen. Til
tross for dette forsøkte de sosialrevolusjonære ikke å ta
makten, for de var overbevist om at den russiske revolu
sjonen var et borgerlig prosjekt og følgelig måtte regjerings
makten forbeholdes det liberale borgerskapet, mens de selv
spilte rollen som lojal opposisjon som kontrollerte regjering
en.
Siden regjeringsmakten ble overlatt det liberale borger
skapet kom den i hendene på et svaklig mindretall som var
uten økonomisk styrke, og som hverken politisk eller ideolog
isk hadde hatt historiske muligheter for å slå rot i folke
massene. Uten mulighet for støtte hverken i arbeiderklassen
eller i bondemassen var det liberale borgerskapets maktover
takelse en ren selvutnevnelse som ble legalisert gjennom
mensjevikenes og de sosialrevolusjonæres støtte.
Siden
regjeringen nesten helt manglet et sosialt fundament i det
russiske samfunnet, ble den politisk fullstendig impotent.
Etterhvert som uroen i folkemassene økte, vokste regjeringens
krampaktige handlingslammelse. Den snikende regjeringskrisen
ble akutt i 1917, og for å berge den borgerlig-liberale
revolusjonen oppga de sosialrevolusjonære og mensjevikene
sitt maktutøvende abstinensprinsipp og gikk inn i regjeringen
Formelt representerte nå eksekutivmakten det store folkefler
tallet; mensjevikene og de sosialrevolusjonære hadde overalt
flertallet i sovjetene, og i regjeringen (Kerenski) hadde de
sosialrevolusjonære den reelle makten. Men denne selvutnevnt
koalisjonsregjeringen dannet spissen av et oppsmuldrende
statsapparat som førte en imperialistisk krig.
Den russiske
eksekutivmakten opererte under taktiske betingelser som mer
enn noe annet karakteriserte dobbeltkarakteren i den russiske
revolusjonen.
Det gamle politiet var fjernet under soldatoppstandene, i
gatene hersket de bevæpnede arbeiderne og soldatene som var
ledet av sovjetene, og ved fronten knivet offiserskorpset
og soldatrådene om lederautoriteten. Det imperialistiske
militærapparatet gikk fullstendig i stå så snart soldatene
fulgte rådenes og ikke offiserenes ordrer, og det sivile
statsapparatet var maktesløst der de væpnede arbeiderne og
soldatene fjernet politiet. For å holde revolusjonen innen
for den borgerlige rammen måtte koalisjonsregjeringen bygge
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på statsmakten, følgelig måtte den stanse oppløsningen av
statsmaskineriet, eller m.a.o.: den måtte stanse den revolu
sjonære prosessen. Men var først regjeringens politiske
oppgave og eksistens knyttet til det gamle statsapparatets
fortsatte skinnliv, så var de ledende sosialrevolusjonære
og mensjevikene i regjeringen bastet og bundet til den im
perialistiske krigføringen. Innledet regjeringen fredsfor
handlinger og trappet ned krigsinnsatsen, ville tilbakestrømningen av soldater til byene og landsbygda innebære en
direkte væpning av de revolusjonære massene og en fullsten
dig oppløsning av den regulære arméen som offiserskorpset
fortsatt hadde en viss innflytelse over. Forsøkte regjer
ingen å tilfredsstille bøndene ved å omfordele jorda, kunne
ingen makt på den russiske jord holde bondesønnene ved fr
onten. De ville flykte hjem for å sikre seg et jordstykke
de kunne leve av, og som var både større og ga lysere fram
tidsutsikter enn den jordflekken regjeringen lovet dem om
de led en ærefull død. Jordreformen måtte derfor utsettes
på ubestemt tid, samtidig som krigsmaskinen måtte holdes
gående, men dette innebar selvsagt at ikke bare arbeidernes,
men også bøndenes krav måtte ignoreres, og det tsaristiske
offiserskorpset måtte støttes og styrkes. Dette var grunn
laget for Kornilovs kuppforsøk som regjeringen selv var in
direkte ansvarlig for, og sammenhengen mellom Kornilovs
kontrastøt og regjeringens politikk ble for massene
et
utvetydig vitnesbyrd om mensjevikenes og de sosialrevolusjonæres politiske bankerott. Disse massepartienes ledere
hadde valgt å støtte borgerskapets interesser, men da måtte
de stanse den revolusjonære stormfloden og undertrykke bol
sjevikene, det eneste revolusjonære partiet som hårdnakket
kjempet for massenes krav.
I denne situasjonen fantes det bare to muligheter: enten
ville den provisoriske riksdumakomitéen og regjeringen som
var representasjonsorgan for borgerskapet og den liberale
adelen, skyve til side arbeider- og soldatsovjetene, eller
så ville de eksisterende eksekutivorganene bli fjernet av
maktorgan som bygget på sovjetene. For Lenin ble følgelig
arbeider- og bondesovjetene det eneste mulige grunnlaget
for en sizvoluA j on$si regjering. Lenins aprilteser og hans
økonomiske program fra sensommeren 1917 antyder ingenting
om avskaffelsen av privat eiendom, ekspropriering av middelstanden eller andre sosialiseringstiltak.
Derimot under
streker han at en umiddelbar gjennomføring av sosialismen
i Russland er umulig. Hva Len.in krever, er en nasjonaliser
ing av storindustrien og storbankene og arbeiderkontroll i
bedriftene, men kontroll i den betydning at arbeiderne skulle
overvåke og sjekke produksjonen for å hindre kapitalistenes
sabotasje. Dette økonomiske programmet var forsåvidt aksep
tabelt for progressive borgerlige politikere både i VestEuropa og Russland, forutsatt at reformene,ble kontrollert
av den borgerlige statsmakten, men samtidig reiste Lenin
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parolen: all makt til sovjetene! Denne parolen ville gi
initiativet til den revolusjonære massen av arbeidere, sol
dater og bønder, og arbeiderne ville ikke nøye seg med "å
overvåke" kapitalistene, de ville nytte den første og beste
anledningen til å fjerne dem; bøndene ville ikke vente på
de offentlige jordutskiftningsdommerne, de ville ta seg
selv til rette; og soldatene ville ikke følge offiserenes
ordrer for å hindre all "statsfiendtlig" handling, de ville
følge sovjetenes beslutninger og være den væpnede garantien
for arbeidernes og bøndenes aksjoner. Sovjetmakten brøt med
forutsetningene for den borgerlige statsformen, følgelig
var Lenins politiske og økonomiske program i klassisk for
stand ikke noe minimalprogram til den borgerlige staten,
men snarere et sosialistisk maksimalprogram tilpasset situ
asjonen i 1917. Det var derfor naturlig at Lenins brudd med
partiets gamle linje framkalte sterk motstand i partiet og
blant ledende kadre, f.eks. Kamenjev, Sinovjev og Stalin,
som så i Lenins parole: all makt til sovjetene, en politikk
som satte ut i livet Trotskis "halvanarkistiske, vanvittige
idé om å virkeliggjøre maksimalprogrammet og erobre makten
for å gjennomføre revolusjonen." Disse bolsjevikene så i
Kerenskiregjeringen grunnlaget for å gjennomføre den borgerligdemokratiske revolusjonen som måtte være fullført før
den proletariske revolusjonen ble satt på dagsordenen.
Trotski vurderte selvsagt Lenins parole som uttrykk for en
konsekvent og riktig forståelse av den revolusjonære situa
sjonen som i høyeste grad bekreftet hans egen teori. Men
samtidig hadde også Trotski gått igjennom en politisk lære
prosess, særlig i organisasjonsspørsmålet. Krigen og revolu
sjonen hadde avslørt massepartienes revolusjonære bankerott
og politiske opportunisme, samtidig som avantgardepartiet
under Lenins ledelse hadde bestått den historiske prøven.
At både Lenin og Trotski var i stand til å utdype og "revolu
sjonere" sine teorier i samsvar med de historiske forholdene,
var selvsagt en forutsetning for Trotskis medlemsskap i
bolsjevikpartiet, og betingelsen for at begge kom til å
spille en historisk rolle i 1917 og de følgende årene. Både
Lenin og Trotski var klar over at dersom de revolusjonære
ikke tok initiativet og, støttet av massen, ledet den
revolusjonære prosessen ut av den føydalbyråkratiske og
borgerlige bakevjen, ville bolsjevikenes historiske sjanse
og oppgave være forspilt så snart Kerenskiregimet druknet
i et anarkistisk kaos og kontrarevolusjonær terror. For å
drive revolusjonen videre måtte Kerenskiregjeringen fjernes,
men dette kunne bare skje gjennom den endelige konfronta
sjonen mellom sovjetmakten og den gamle statsmakten - dvs.
gjennom en revolusjonær masse-oppstand.
Idet bolsjevikene
styrtet den selvutnevnte regjeringen, støttet partiet seg
på den eneste demokratiske folkerepresentasjonen som eksist
erte, rådskongressen.
Selv om den borgerlige regjeringen ble fjernet så å si
uten sverdslag, var beslutningen om å gå til væpnet opprør
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ingen enhetlig partiavgjørelse. Den halvt år gamle parti
striden blusset opp igjen, og en del av de gamle bolsje
vikene mente at partibeslutningen var et eventyrprosjekt.
De forsto ikke grunnlaget for Lenins brudd med det klassiske
skjemaet for den permanente revolusjonen. For dem var
Lenins standpunkt en kuvending i forhold til hans gamle den gamle Lenin var død og den nye Lenin framsto i en personalunion med Trotski som hadde representert en teori og et partistandpunkt bolsjevikene nådeløst hadde bekjempet.
Så dyp og
alvorlig var splittelsen i partiet at ledelsen for fraksjonen
som holdt fast ved den gamle partilinja, Kamenjev og Sinovjev,
gikk ut av partiet for fritt å kunne ytre sin mening.
Selv
sagt var hverken Sinovjev eller Kamenjev noen blinde høner
som fulgte en krittstrek som var trukket opp for dem 10 år
tidligere? og de var ikke alene om å se den revolusjonære
oppstanden som et eventyrprosjekt.
Situasjonen var da heller
ikke gjennomsiktig eller entydig. Partiet var politisk
isolert idet alle andre politiske grupperinger i Russland
motsatte seg bolsjevikenes oppstand, og siden de sosialrevolusjonære dominerte bonde- og soldatmassene, var det vanskelig
på forhånd å vite hvilke utslag eller gjennomslagskraft opp
standen ville få på landsbygda og ved fronten. Men den voks
ende massesympatien som bolsjevikene etterhvert erobret seg,
hindret at partiet ble isolert fra massene. Arbeiderne hadde
etterhvert gjennomskuet Kerenskiregjeringens kontrarevolusjonære politikk, og som regjeringens støttespillere tapte
mensjevikene stadig mer av sin politiske autoritet og masseoppslutning.
Bøndene hadde tapt forventningene til det nye
regimet som med de sosialrevolusjonæres hjelp beskyttet
godsherrene.
De lokale bondeførerne brøt med den sosial
revolus jonære partiledelsen, og denne opposisjonen spredte
seg til de lavere partifunksjonærene. Dette var bakgrunnen
for den politiske kløften som oktoberrevolusjonen sprengte i
det sosialrevolusjonære partiet og grunnlaget for koalisjonen
mellom bolsjevikene og venstrefløyen til de sosialrevolusjonære som krevde ekspropriering av godseierne og makten
til rådene.

BOLSJEVIKPARTIET FRA PROLETARIATETS PARTI TIL STATSPARTI
Umiddelbart etter maktovertakelsen fulgte bolsjevikene en
politikk som siktet mot en gradvis nasjonalisering av de
viktigste produksjons- og transportmidlene, og mot å for
berede arbeiderne for kontrollen over produksjonsmidlene
via rådene.
Bedriftsherrene ble pålagt å oppdra og for
berede rådene for den fulle overtakelsen av bedriftene?
denne politikken møtte selvsagt motstand og ble boikottet
av bedriftsledelsen. Arbeiderne på sin side slo seg ikke
til ro med skrittvise reformer, men så i revolusjonen sin
historiske sjanse til å kvitte seg med alle herskende og
feie vekk de forhatte utbytterne. Bedriftsherrene og deres
håndlangere ble satt på gata i bokstavelig forstand siden
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de ofte ble satt til å feie gatene, mens arbeiderne tok
over bedriftene:
"Den russiske revolusjonen er (...)
en uimotståelig
elementær prosess. Så snart borgerskapets politiske
makt var feiet vekk i slutten av 1917, ytret poletariatets
klassevilje seg i en kaotisk vekkjaging av bedriftslederne
og ekspropriasjon av bedriftene, og den lot seg ikke stanse
med maktmidler. Følgen var selvsagt oppløsning av de
gamle økonomiske relasjonene, og stillstand i bedriftene
var heller ikke så uvanlig. Arbeiderforvaltningene (...)
viste seg ofte ute av stand til å lede de enkelte bedrift
ene siden denne evnen først måtte erverves gjennom prak
sis. Sovjetmaktens (sentralmyndighetenes . O.F.) oppgave
innenfor samfunnsøkonomien besto hovedsaklig i å føre
planmessighet og organisering inn i arbeidernes og bønd
enes elementære bevegelse." 39)
Inntil juni 1918 var de fleste (over 2/3)
40) beslutninger
om nasjonalisering av bedrifter tatt etter lokalt initiativ
I denne kaotiske situasjonen var
uten sentral koordinering.
det lite partiet som sentralt organ kunne gjøre for å styre
prosessen - riktignok hadde den nasjonaløkonomiske kontroll
instansen VSNKh (Vesenkha) som ble opprettet like etter revo
lusjonen, formelt en betydelig myndighet, men i virkelig
heten hadde de sentrale koordineringsorganene liten inn
flytelse på de lokale organene for arbeiderkontroll. Denne
i sin karakter syndikalistiske tendensen økte kaoset og
forsterket det økonomiske sammenbruddet i begynnelsen av
den blodige borgerkrigen. Etter separatfreden i BrestLitovsk trakk entente-maktene tilbake hjelpen til den russ
iske industrien;
i stedet forsøkte de ved hjelp av krigsflåtene å sperre av landet, og de understøttet med materiell
og mannskap den hvitgardistiske krigføring og terror på
russisk jord. Tyskernes okkupasjon av Ukraina (1918) avskar
Russland fra sitt viktigste kornkammer, fra kullreservoaret
i Donets-bekkenet og naftaen i Kaukasus. Mesteparten av
den russiske industrien måtte legg ned produksjonen p.g.a.
manglende drivstoff, mangel på reservedeler og på nytt
maskinutstyr. Midt i dette samfunnsmessige marerittet av
kaos, kollaps og hunger brøt rubelen sammen som en følge
av denne økonomiske oppløsningsprosessen. De sentrale planleggingsinstansene finansierte mesteparten av statsutgift
ene direkte ved hjelp av pengepressa, men den stadige flommen
av papirsedler økte selvsagt ikke landets varemengde, og
prisene på det frie markedet startet en himmelfart som bare
finner sin historiske like under inflasjonsårene i Tyskland.
Pengesedlene ble bortimot verdiløse, arbeiderne fikk etter
hvert lønnene utbetalt i naturalier, og den private sektoren
av økonomien degenererte til en slags natural bytteøkonomi.
Alt fra begynnelsen av borgerkrigen truet mattilførselen
til byene med å bryte fullstendig sammen. Den umiddelbare
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begrensningen for mattilførselen via statlige kanaler var
at bøndene ikke var villige til å selge et eventuelt over
skudd til de lave offisielle prisene som dessuten ble be
talt i pengesedler som det ikke kunne kjøpes noe for. Men
jordbrukets overskudd var igjen strukturelt begrenset av
produksjonsforholdene på landsbygda, og den umiddelbare
effekten av jordoppstykkingen under revolusjonen var produktivitetsmessig et tilbakeskritt. Riktignok ble bolsjevik
ene båret til makten av den revolusjonære stormfloden på
landsbygda, og riktignok beholdt bolsjevikene makten under
borgerkrigen takket være bøndenes innsats, men bolsjevikene
hadde liten eller ingen innflytelse over forløpet av den
sosiale omveltningen på landsbygda. De hadde intet admini
strasjonsapparat og nesten ingen partimedlemmer i lands
byene, følgelig måtte bare regjeringsorganene godta og
legalisere bøndenes handlinger. Til vanlig var det lokale
landsbykomitéer som hadde overoppsynet med omfordelingen
av jorda, og den ble som regel utparssellert etter det
middelalderske teigblandingsprinsippet. På landsbygda for
svant to klasser: godseierne og landarbeiderne, mens for
skjellen mellom storbøndene og småbøndene minket. Godseier
ne ble fullstendig ekspropriert, og de fleste av storbøn
dene måtte finne seg i en betraktelig reduksjon av sin
eiendom, mens landarbeiderne som regel fikk jord. De rus
siske middel- og småbøndene produserte hovedsakelig for
egen husholdning (naturalhushold), og før revolusjonen
stammet 71% av markedskornet fra godsherrene og kulakkene,
mens 29% kom fra middel- og småbøndene som var langt flere
i antall. 41) Omfordelingen av jorda økte antallet av
middel- og småbønder? den gjennomsnittlige størrelsen på
brukene ble redusert, og produktiviteten i jordbruket gikk
ned, siden de fattige bøndene i stor grad måtte nøye seg
med de selvlagede treredskapene, og fordi de små jordfle
kkene ikke var store nok til å fore et trekkdyr. Et poten
sielt markedsoverskudd ble spist opp av bøndene og deres
familier som mente de hadde sultet nok under krigen, og be
talingen i verdiløse pengesedler motiverte ikke bøndene til
å selge et eventuelt overskudd - langt mindre til å produ
sere et overskudd for salg.
Som motytelse for bøndenes råstoff- og matleveranser sendte
sovjetregjeringen ut på landsbygda det den kunne skrape
sammen av produkt fra den nedkjørte industrien, men dette
monnet lite for å kunne forsyne Den Røde Armé og opprett
holde selv en beskjeden brødrasjon til arbeiderne i byene.
For å sikre mattilførselen til byene besluttet bolsjevikene
å starte et korstog for mat - en systematisk tvangslevering
av mat fra landsbygda. I prinsippet var det kulakkene som
skulle gi fra seg et eventuelt overskudd, men i realiteten
ble alle bondehusholdninger pålagt å avlevere alt over et
minstemål beregnet for livberging av bonden og hans fami
lie. Avleveringene ble betalt etter lave priser og med
pengesedler som bøndene ikke kunne kjøpe noe for - i
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praksis var det derfor snakk om konfiskering. Bøndene mot
satte seg Selvsagt denne politikken , og de forsøkte å
gjemme produksjonsoverskuddet eller å realisere det gjennom
illegal handel. For å motvirke dette sendte regjeringen
væpnede "arbeideravdelinger" ut på landsbygda for å avsløre
unnalurte lagre og hindre den illegale varetransporten til
byene. Konfiskeringsavdelingene og rekvisisjonsorganisasjonene ble stadig mer effektive (og brutale), slik at den
offentlige tilførselen av jordbruksvarer økte fra ca. 0.5
mill. tonn i 1917-18 til ca. 1.8 mill. tonn i 1918-19, men
dette betydde nødvendigvis ikke en tilsvarende forbedring
av matvaresituasjonen i byene. Gjennom hele borgerkrigsperioden var det umulig å leve av de offentlige rasjonene.
Ifølge Kritsmann (bolsjevikisk økonom) kom i perioden 191819 ca. 60% av brødkornforsyningene gjennom illegale kanaler,
svartebørs. Han beregnet at i januar 1919 kom 19% av all
mattilførsel til provinshovedstedene gjennom offentlige
kanaler? denne andelen økte til 31% i april 1919 og fluk
Jo mer
tuerte senere. (Den var 29% i april 1920). 42)
effektiv kontroll de sentrale myndighetene fikk med den
illegale handelen og bøndenes overskuddslagre, desto mindre
hensikt så bøndene i å produsere et potensielt overskudd,
slik at jo mer effektiv den sentrale kontrollen ble, og jo
mer bøndenes motstand mot den statlige politikken økte,
desto alvorligere ble den totatd forsyningssituasjonen av
matvarer til byene. Med andre ord forsøkte partiet via stat
sapparatet å kjempe mot krefter som det objektivt ikke kunne
kontrollere, og i denne desperate situasjonen slo partiet
inn på en kurs som i høyeste grad hadde voluntaristiske
trekk. Den oppgaven partiet i realiteten satte seg, var å
sentralplanlegge og kontrollere 20 millioner individuelt
drevne bondehusholdninger, og partiet var for så vidt kon
sekvent da det i desember 1920 i dekrets form ville kon
trollere såingen og innhøstningen til disse 20 millioner
bondehusholdningene og satte i gang organiseringen av så
kalte såkomitéer som skulle sette politikken ut i livet.
Tendensen til voluntarisme og ideologisk forflatning i par
tiet var tegn på dets økende isolering fra massene, og
dette var en prosess som skyldtes både objektive og subjek
tive faktorer. Før oktoberrevolusjonen hadde bolsjevikene
aldri hatt mulighet til å feste rot i bondebefolkningen,
og borgerkrigen og bolsjevikenes agrarpolitikk hindret at
deres politiske agitasjon og propaganda for bondesovjetene
fikk noen gjennomslagskraft på landsbygda. De revolusjonære
propaganderte for sovjetene ved bevisst å bygge på tradi
sjonen med bondeforsamlingene - schod. De eksisterende
bondesovjetene ble da også slik som de gamle bondeforsam
lingene, med den forskjellen at kulakkene ikke fikk lov
til å delta? men de "fungerende" bondesovjetene ble alle
rede i begynnelsen av borgerkrigen fortrengt av de bolsjevikorganiserte fattigfolkskomitéene - "kombedy" - som ikke
alltid nøyet seg med å stenge ute kulakkene, men også antibolsjevikiske element? og siden det var de venstre-sosial50

revolusjonære som hadde en tendens til å dominere de lev
ende sovjetene, fant ofte disse fattigfolkskomitéene det
nødvendig å oppløse"sovjetfiendtlige" sovjet.43) År for
år ble bøndene stadig mer forherdet i sin mistro til sov
jetene som de ganske enkelt betraktet som instrument for
bolsjevikpartiet. Bøndene ga sine liv i kampen mot hvitgardistene for å redde den private jordflekken som revolu
sjonen hadde gitt dem og ikke for å berge den sosialistiske
arbeiderstaten som de betraktet som den neste truselen mot
deres private jordflekk. Deres mistro og mistanke mot det
nye regimet fikk sin bekreftelse i de væpnede konfiskeringspatruljene og i Tsjekaen (senere GPU) som ofte var partiets
eneste "talsmenn" på landsbygdene.
Samtidig som bolsjevikene ikke maktet å skaffe seg en re
ell politisk massebasis på landsbygda, minket partiets
kvalitative og kvantitative massebasis blant arbeiderne
katastrofalt. Mangelen på mat og brensel tvang en stor del
av bybefolkningen tilbake til landsbyene. Den mest kvali
fiserte og politisk bevisste delen av arbeiderklassen ble
sugd opp i partirekkene eller kjempet i forreste rekke
mot hvitgardistene, og i løpet av to år ble antallet ar
beidere redusert fra 2.6 millioner (1917) til 1.2 millio
ner (1920). 44)
Resten av arbeiderklassen ble enten spredt
for alle vinder på landsbygda eller deklassert i en ren
eksistenskamp i byene der de måtte bruke all sin fritid
for å tuske til seg de nødvendige levnetsmidlene
fra
meshochniki - "mennene med sekkene" - som snek seg rundt
i byene for å selge matvarer på svartebørs. Under denne
deklasseringsprosessen og delvis betinget av den, døde
sovjetmakten. Da storindustrien ble nasjonalisert (juni
1918), ble det i prinsippet vedtatt en forvaltning i de
nasjonaliserte bedriftene hvor 2/3 av medlemmene ble utpekt
av de lokale og regionale økonomirådene og 1/3 av fag
organiserte arbeidere. De ulike industrigrenene ble lagt
under Det Øverste Økonomirådet, men dessuten var den sen
trale forvaltningen i de enkelte industrigrenene sammen
satt av representanter for økonomirådet, fagforeningene og
bedriftsforvaltningene. I dette kollegiesystemet hadde ar
beiderne fortsatt del i ledelsen av bedriftene selv om
fagforeningene alt da plukket ut ovenfra et utvalg kandi
dater til de ulike kollegiene. Men for på kort sikt å kunne
overvinne produksjonsanarkiet, måtte sentralmyndighetene
skyve til side de lokale forvaltningsleddene og styrke det
statlige planleggingsbyråkratiet som kvalte ethvert lokalt
initiativ.Det lyktes fagforeningene å forhindre at det fant
sted en uavhengig allrussisk bedriftsrådskongress og å "in
tegrere" bedriftsrådene i fagforeningene. (Fra januar 1919
ble det forbudt å opprette fabrikk-komitéer uavhengig av
fagforeningene.)
45)
Selv om fagforeningene ble stadig
mer dominert av bolsjevikene, betydde ikke dette at de
allerede var blitt et rent manipulasjonsinstrument for
partiet. De lavere funksjonærene hadde ennå evne (og mulig
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het) til å forplante impulser nedenfra og oppover i det
stadig mer byråkratiske hierarkiet, og de godtok ennå ikke
slavisk dekretene som kom ovenfra. Dette gfr noe av forkla
ringen på den motstanden Lenin møtte i spørsmålet om enmanns-(direktør)-forvaltningen av bedriftene. Selv om han
gradvis fikk kjempet igjennom dette prinsippet i løpet av
1919 og 1920, innrømmet han så sent som i mars 1920 at han
ikke hadde lykkes i å få fagforeningenes bolsjevikfraksjon
til å akseptere dette "jerndisiplin"-prinsippet.
Byråkratiseringen av produksjonsprosessen og bedriftsrådenes
økende maktesløshet som selvforvaltningsorganer foregikk
samtidig som alle opposisjonelle krefter gradvis ble sjaltet ut av de lokale sovjetene og bolsjevikpartiet befestet
sitt maktmonopol. Mensjevikene og de sosialrevolusjonære
ble innrømmet en halvlegal politisk tilværelse, men ble
som regel hindret i å delta i sovjetvalgene, og etter borg
erkrigen ble de forbudt som selvstendige sovjetparti. Valg
bare til sovjetene ble i realiteten bare bolsjeviker og
regjeringstrofaste partimedlemmer som var forpliktet til å
følge partiets vedtak. Dette var selvsagt dødsdommen over
rådsdemokratiet: massenes og partigrunnplanets kontroll
over partiet ble gradvis virkningsløs, og de stadig mer
bolsjevik-dominerte fagforeningene mistet rotfestet i ar
beiderklassen etterhvert som de utviklet seg til byråkrat
iske apparater som mindre aktet på arbeidernes interesser
og istedet ensidig agiterte for sentralkomiteens vedtak,
for økning av produktiviteten og arbeidsdisiplin.
I løpet av 1920 hadde Den Røde Armé nedkjempet hvitgardistene i den europeiske delen av Russland, men de økonomiske
og sosiale problemene tårnet seg opp foran seierherrene
som en uoverstigelig skrugard.
Statist»c-ifee yLndsLkatofLZfi på do,t økonom*.* fee -6 ammenb/iuddet. 46 ]
1913
100
Industriens totale bruttoprodukt (indeks)
Storindustriens bruttoprodukt
100
(indeks)
29
(mill tonn)
Kull
2039
Elektrisitet
(milliard kwh.)
4.3
(mill. tonn.)
Stål
132.4
(mill. tonn.)
Gods transp. m/jernb.
(indeks)
100
J ordbruksproduks j onen

1921
31
21
9
520
0
39
60

En betraktelig del av produksjonsanleggene var ødelagt eller
nedslitt til det ubrukelige, og dessuten var det mangel på
arbeidere - særlig kvalifiserte - som kunne settes inn i
utnyttelsen av ledig kapasitet. Transportsystemet var mer
eller mindre brutt sammen: skinneganger, lokomotiv og vog
ner var ødelagt, og bare halvparten av jernbanenettet var
farbart. I jordbruket var såarealet 77% 47)
av arealet i
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1913, og kornavlingene i 1920 var 45% og i 1921 43% av års
gjennomsnittet for 1909-13. 48)
Hungerskatastrofen sto for
døra.
Det var i denne desperate situasjonen at partiet gikk inn
for en ad hoc militarisering av arbeidet. Heravdelinger
ble reorganisert i "arbeiderarméer"? soldater ble beordret
til industriarbeid, og industriarbeidere ble utkommandert
til arbeid som soldater. Like etter borgerkrigen opphøyet
Trotski dette nødprinsippet til en sosialistisk dyd. Dette
skjedde i debatten med arbeideropposisjonen der Trotski reprensenterte den ekstreme byråkratiske sentralismen. Han
hevdet at fagforeningene hadde overlevd sin gamle rolle,
og siden regjeringen representerte arbeiderklassens almenne interesser, mens fagforeningen alltid hadde repre
sentert arbeidernes spesielle bransje-(fag)-interesser,
burde fagforeningene integreres i arbeiderstaten , slik at
arbeidernes spesielle interesser ikke kom i motstrid til
deres almenne. Mens Trotski hevdet at fagforeningene skulle
oppgi sin selvstendighet overfor staten, mente arbeider
opposis jonen at statsmakten skulle overføre sin økonomiske
myndighet til fagforeningene. Arbeideropposisjonen krevde
at alle partimedlemmer uansett status skulle delta i pro
duksjonen som vanlige arbeidere flere måneder i året. Deres
parole om"produksjonsdemokrati" var rettet mot direktørsystemet i fabrikkene, mot statsbyråkratiets overherredømme,
og mot at partiet hadde gitt opp den proletariske linja til
fordel for en "overklassepolitikk som ikke betyr noe annet
enn de ledende organenes tilpasning til de sosialt ulikeartet sammensatte folkes j iktenes motstridende interesser?49 )
Lenin tok avstand fra Trotskis og Bukharins teser og under
streket at begrepet arbeiderstat var en abstraksjon: Stats
makten representerte to klasser: bøndene og arbeiderne, og
i tillegg led den av "byråkratiske utvekster". Riktignok
skulle arbeiderne beskytte denne staten, men samtidig måtte
de gjennom fagforeningene beskyLte seg mot staten? derfor
måtte fagforeningene ha et minstemål av uavhengighet vis
a vis staten, og dessuten måtte arbeiderne ha en viss uav
hengighet overfor fagforeningene. Men den avgjørende kon
frontasjonen sto ikke mellom Lenin og Trotski - begge
gjorde felles sak mot arbeideropposisjonen. Det som etter
Lenins mening var uforenlig med partimedlemskapet, var
ikke propagandering for den ekstreme byråkratiske sentra
lismen, men propagandering for "anarkosyndikalistiske
ideer" som han karakteriserte arbeideropposisjonens stand
punkt, og som ifølge Lenin og Trotski var "en direkte po
litisk trusel mot eksistensen til proletariatets diktatur".
Selv om Lenin og Trotski mot arbeideropposisjonen påberopte
seg proletariatets diktatur, betyr ikke dette at bolsjevikpartiets politikk ved slutten av borgerkrigen (slutten av
1920 - begynnelsen av 1921) gjenspeilte interessene til en
aktiv massebasis i byene og på landsbygda. Jo mer prekær
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mattilførselen til byene ble, og jo mer økonomien truet med
å bryte fullstendig sammen, desto mer satset partiet på en
nådeløs rekvisisjonspolitikk på landsbygda og byråkrati
sering og delvis militarisering av produksjonprosessen.
Etterhvert som truselen fra hvitgardistene minket, vendte
bøndene seg mot det nye regimet som gradvis syntes å bli
deres neste fiende? bondeopprørene økte i antall og styrke
og bant store avdelinger av Den Røde Armé i forsøket på å
slå ned oppstandene. I byene vokste arbeidernes misnøye
og uro over partiets økonomiske diktatur og byråkratiseringen av fagforeningene, partiet og staten. Arbeidernes
misnøye slo stadig oftere ut i alvorlige streiker, og
massenes uro kulminerte i Kronstadt-opprøret hvis umiddel
bare utgangspunkt var en storstreik i Putilov-verkene i
St. Petersburg. Kronstadt-krisa brøt ut under den 10. par
tikongressen der fagforeningsspørsmålet ble diskutert, og
den panikken som opprøret framkalte i partirekkene kan
direkte måles ved at debatten ble avbrutt og partiet ved
tok å sende mesteparten av kongressdelegatene til fronten
der de som offiserer og politiske kommissærer ledet og
styrket moralsk elitetroppene som skulle slå ned revolten.
Denne panikken kan ikke forklares rent militært, for militærstrategisk var opprørernes stilling på den isolerte
Kotlin-øya håpløs,selv for en forsvarskamp - for ikke å
snakke om en offensiv. Så var det da heller ikke kanongranatenes sprengkraft opprørerne satte sin lit til, men
den revolusjonære styrken i sine politiske krav, og det
var denne sprengkraften bolsjevikene fryktet. Kronstadtopprørerne krevde slutt på all tvangsrekvisisjon og lega
lisering av småhandelen for å bedre forsyningssituasjonen
i byene. Dessuten krevde de forsamlingsfrihet, og siden
"... de nåværende sovjetene ikke gjenspeiler viljen til
bøndene og arbeiderne, må det straks utskrives nyvalg
til sovjetene på grunnlag av hemmelig avstemning og fri
agitasjon for alle arbeidere og bønder. Presse- og yt
ringsfrihet for alle arbeidere og bønder, for anarkister
og venstre-sosialistiske partier. Frihet for fagforening
ene og bondesammenslutningene. Frigi alle fengslede sosia
lister, også alle arbeidere og bønder som er blitt arre
stert for sin politiske virksomhet. Avskaffelse av alle
kommunistiske propagandaavdelinger i hæren, siden ikke
noe parti skal ha særrett til propaganda og statsstøtte
til den. Like rasjoner til alle arbeidende. Bøndene skal
fritt disponere jorda så sant de ikke benytter fremmed
arbeidskraft." 50)
På nytt lød kravet: all makt til sovjetene!, men denne
gangen var ikke bolsjevikene parolens ledende talsmenn,
parolen var rettet mot bolsjevikpartiet og den tvangsstaten som var grunnlaget for partiets makt. Bolsjevikene
framsto ikke lenger som forkjemperne for de politisk lev
ende sovjetene, men som deres voldelige bekjempere? og det
var ikke bolsjevikene som var målbærerne av massenes mis
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nøye, men mensjeviker, sosialrevolusjonære og anarkister.
Situasjonen fra februar-oktober 1917 syntes dermed å stå
fullstendig på hodet, eller sagt med ordene til en gammel
arbeider på det ekstra-ordinære Petro-sovjetet under Kronstadt-krisa:
"Deres (Sinovjevs) og Deres partis likegyldighet har fått
oss til å streike, noe som har gitt oss sympatien til
Kronstadt-kameratene som kjempet på vår side i revolu
sjonen. Dette er deres eneste forbrytelse, og det vet
Dere meget godt. Dere bakvasker dem med fullt overlegg,
og Dere vil utrydde dem.
For knapt tre år siden ble det sagt om Lenin, Trotski og
Sinovjev at Dere alle var forrædere og tyske spioner. Vi
arbeidere og matrosene kom Dere til hjelp og reddet Dere
fra Kerenski og hans regjering. Vi har gitt Dere makten.
Har Dere glemt det? Nå truer Dere oss med våpen. Dere
spiller et farlig spill. Dere gjentar Kerenskis feil.
Vær forsiktige så det ikke går med Dere som med ham."51)
Kronstadt-opprørernes økonomiske krav ble innfridd gjennom
Den Nye Økonomiske Politikken (NEP). Oppstanden markerte et
vendepunkt for partiets økonomiske politikk, og den pulveri
serte illusjonen om en (voluntaristisk) snarvei til sosial
ismen - en illusjon som krigs- og hungerkommunismen hadde
vært opphavet til, og som selv ledende bolsjeviker hadde
klamret seg til.
"... i 1921 etter at vi hadde lagt bak oss de viktigste
fasene av borgerkrigen - og lagt dem seierrikt bak oss ble vi konfrontert med en alvorlig - jeg tror den alvor
ligste - indre krisen i Sovjet-Russland. Denne krisen
framkalte misnøye ikke bare blant en betydelig del av
bondemassen, men også blant arbeiderne. Dette var første
og jeg håper siste gang at følelsene ... gikk imot oss i
store deler av bondemassen. Hva var årsaken til denne
spesielle og selvsagt for oss ubehagelige situasjonen?
Årsaken var at vi hadde løpt for langt framover i vår
økonomiske offensiv slik at vi ikke hadde sikret oss en
tilstrekkelig basis, at massen følte det vi da ikke var
i stand til å formulere bevisst, men innrømmet noen få
uker senere: nemlig at den direkte overgangen til rene
sosialistiske former, til ren sosialistisk fordeling,
oversteg våre krefter, og at vi sto foran undergangen
dersom vi ikke var i stand til å foreta en retrett for
å begrense oss til lettere oppgaver. Jeg tror denne
krisen begynte i februar 1921" (like før og under Kronstadt-krisa. O.F.). 52)
NEP var først og fremst en innrømmelse til bøndene og en
legalisering av den private handelen mellom byene og lands
bygda. Men om opprørernes økonomiske krav ble innfridd,
kunne ikke bolsjevikene gjennomføre deres politiske ford
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ringer. Ifølge Lenin og Trotski var bolsjevikpartiet det
eneste politiske alternativet til anarki og kontrarevo
lusjon, og følgelig det eneste partiet som kunne skape
forutsetningene for proletariatets diktatur. I motsetning
til mensjevikene og de sosialrevolusjonære som i Kerenskiregjeringen hadde knyttet sin politikk til borgerskapets
interesser, bandt bolsjevikene sin politikk til proletar
iatets langsiktige interesser, selv om de da i en kortere
periode måtte styre på vegne av proletariatet og uten stø
tte i bondemassenj for frie valg til sovjetene som dessuten
skulle utpeke regjeringen, ville uten tvil ha feiet bolsje
vikpartiet fra makten. Men uten en massebasis måtte partiet,
liksom Kerenski-regjeringen, bygge sin politiske eksistens
på statsapparatet, og siden det i den politisk eksplosive
situasjonen var potensiell massestøtte - særlig blant
bøndene - for politiske krefter som "var en direkte trusel
mot eksistensen til proletariatets diktatur", måtte partiet
bruke statsapparatet (Den Røde Armé og Tsjekaen) til å øve
politisk kontroll over massene. For å redde proletariatets
diktatur, måtte bolsjevikenes politikk bygge på dets nega
sjon: mindretallsdiktaturet, partiets diktatur over massene.
Bolsjevikpartiet ble det eneste legale partiet, men om tals
mennene for massenes misnøye ble fjernet, eventuelt krimi
nalisert, kunne ikke partiet fjerne misnøyen som før eller
senere ville forplante seg inn i bolsjevikenes eget parti
og under de ekstreme politiske forholdene føre til splitt
else. Fraksjonsforbudet og sentraliseringen i partiet må
derfor sees i sammenheng med sentraliseringen i staten.
Denne ekstreme politiske sentralismen lar seg ikke lese ut
av partiets program som slett ikke forutsatte at bolsjevikpartiet skulle være det eneste partiet som kunne regjere
sovjetene - langt mindre at det skulle være det eneste
lovlige sovjetpartiet. Bannlysingen av de andre partiene
var da også "klart i strid med sovjetdemokratiets ånd",
og "bolsjevikenes ledere vurderte (det) ikke som et prin
sipp, men som en episodisk handling i selvforsvar." 53)
Men sentralisme i parti og stat har sin egen dynamikk som
tenderer til å gjøre nettopp en slik "episodisk handling"
til et seiglivet prinsipp.

SLUTTBEMERKNINGER
I overgangsfasen til sosialismen krever proletariatets dik
tatur to ulike samfunnsmessige apparater:
"... partiet hvis bestemmende funksjon er å hjelpe massene
til å revolusjonere de sosiale forholdene, og statsappa
ratet hvis bestemmende funksjon er å garantere forsvaret
av reproduksjonsbetingelsene til de bestående sosiale
forholdene, ... også de forhold som ennå ikke er blitt
transformert av den revolusjonære masseaktiviteten. For
at overgangsfasen skal utvikle seg i sosialistisk retn-
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ing, er det nødvendig at partiet står over (behersker)
statsapparatet, ikke bare for å hjelpe massene til å
"kontrollere" det, men for å garantere at statsmakten
dør bort ..." 54),
noe som aldri vil bli en spontan og selvstyrt prosess. Det
ligger i statsapparatets natur at det tendensielt vil kon
servere de bestående sosiale forholdene, reprodusere de
byråkratiske og sentralistiske herskerrelasjonene, og at
det derfor i langt større grad enn partiet har en tendens
til å atskille seg fra massene, øve kontroll over massene
for selv å unndra seg massenes kontroll.
Uten aktiv massestøtte hverken på landsbygda eller i byene
var det umulig for bolsjevikpartiet å føre en effektiv og
permanent overvåkning over statsapparatet og lede massene
i revolten mot de borgerlige herskerrelasjonene som ble
reprodusert gjennom statsapparatet. For å beholde makten
og for å lede produksjonsprosessen måtte bolsjevikpartiet
ikke bare bygge opp et embetsmannsverk som lignet det gamle
tsaristiske byråkratiet, men også bygge på statsmakten i
den politiske kontrollen av massene. Dette forklarer hvor
for den ekstreme form for byråkratisk sentralisme ikke "var
en trusel mot eksistensen til proletariatets (lesrpartiets)
diktatur", men at derimot arbeideropposisjonens "anarkosyndikalistiske" ideer som reflekterte arbeidernes misnøye,
ble oppfattet som en slik "trusel". Den politikken som par
tiet måtte føre, styrket statsapparatets selvstendiggjøring
overfor folket, og den statsmakten som etter borgerkrigen
tårnet seg opp over de avhengige massene, hadde de viktigste
elementene i en borgerlig tvangsstat: det hemmelige politiet
og hæren. Den Røde Armé slo en avgjørende bresje i rådssystemet siden den under borgerkrigen måtte organiseres etter
stramme sentralistiske prinsipper der de bondedominerte
soldat-sovjetene ble sjaltet ut; men dermed var hæren blitt
et maktinstrument atskilt fra massenes kontroll og et po
tensielt kontrollinstrument for et mindretallsdiktatur,
særlig over bøndene.
Siden partiet ikke kunne bygge på en samfunnsmessig mot
kraft mot sentraliseringen i staten, måtte etterhvert også
partiet degenerere til en sentralisert og byråkratisk or
ganisme. Fraksjonsforbudet markerte en fase i denne pro
sessen, men det var ikke dens dypere årsak selv om dette
partivedtaket forsterket utviklingen. Den organisatoriske
sentralismen manifesterte seg ved en økende vekt på admi
nistrative forføyninger og dekretskriving samtidig som
stadig flere vidtgående fullmakter tilfalt sekretariatet
under Stalins ledelse. Den organisatoriske hierarkiseringen
ble reflektert i et tilsvarende ideologisk hierarki: de
høyere partiautoritetene og partiorganene ble de eneste
kildene for "proletarisk" og "revolusjonær" innsikt og
visdom; og siden ideene - liksom dekretene - vandret bare
én vei, ovenfra og ned, mistet de fleste av de høyere parti
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funksjonærene kontakten med grunnplanet og folket. Den
teoretiske debatten ble sentralisert og forbeholdt de
høyeste partiorganene, siden partiet - adskilt fra massene måtte være sin egen dommer i spørsmålet om det proletariske
standpunktet, eller som en bolsjevik klart formulerte det
allerede i 1925:
"Etter vårt bolsjevikiske (sicl) syn består sannheten i
det faktum at hele forsamlingen, representantene for
hele partiet, kommer sammen her og sier: Dette er sann
heten. Sannheten ... er å underkaste seg majoriteten når
spørsmålet er avgjort." 55)
At den revolusjonære teori stivner i et formelt dogmesystem og i pragmatisk teologisk sitatformalisme, avspeiler
partiets utvikling fra en revolusjonær avantgarde som mas
senes talsmenn og ledere i deres revolusjonering av de be
stående forhold, til et byråkratisk iverksettingsorgan for
en liten herskerklikk øverst i stats- og partihierarkiet.
Denne utviklingen var ingen kontinuerlig og rettlinjet
prosess, og den slo ikke igjennom uten å møte motstand i så måte var arbeideropposisjonen en forløper til venstre
opposisjonen senere i tyveårene. Også Lenin var klar over
hvilke farer som truet de russiske arbeiderne og bøndene
- og partiet? men så lenge arbeiderklassen var tallmessig
svekket, organisatorisk splittet og bundet til en ren eksi
stenskamp og bøndene delvis var fiendtlig innstilt til det
nye regimet, fantes det ingen sterk nok objektiv motkraft
mot den sentralistiske og byråkratiske tendensen. Derfor
ble Lenins egne forslag til kontrolltiltak mot byråkratiet
virkningsløse, og dette ble også dilemmaet til venstreoppo
sisjonen som uten håp om massestøtte forsøkte å forandre
politikken til et sentralisert parti uten Lenins politiske
autoritet og teoretiske innsikt, men allerede gjennomsyret
av den sakrosankte leninismen.

NOTER
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i Richard Lorenz' forord.

7)

W. Dressen, op. cit.
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12) W. Dressen, op. cit., s. 19.
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en revolusjon trenger vi en liten seierrik krig." Jfr.
Trotzski, op. cit., s. 21.
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første gang utgitt i Leipzig i år 1900. I redaksjonen
var mellom andre: Axelrod, Lenin, Martov, Plekanov og
Sassulitsch. Etter splittelsen av RSDA på den 2. parti
kongressen (i 1903) ble Ii>\ui<x mensjevikenes talerør.

15) Rosa Luxemburg: ScksiZfit&n zun. Tkzon.Zz dun. SpontamZtat,
Rowholt Verlag, Reinbeck bei Hamburg 1971, s. 97-98.
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Moskva 1964, p. 375 og 422.
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på ekvivalentbytte, er her ment som en teoretisk ab
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relasjonene som er betinget av de enkle vareprodusent
enes private produksjon og gjensidige bytte (på mar
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funnsforståelse, med andre ord: den småborgerlige ide
ologi.
23) Jfr. W. Hofmann, op.cit., s. 201? se forøvrig Ernest
Mandel: Ven bundkn,atlAke forvaltningen og anbeldenneA
AltuaA jon i Sov j etunlonen, i dette heftet av Vardøger.
24) Mao Tse-tung: Sitatboka, s. 4.
25) N. Krasso/E. Mandel: TnotAkljA marxlAm - en debattAknlft, Zenit-serien, nr. 12, Lund 1971, s. 53.
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27) W.I. Lenin: "Socialism and Anarchism", Col. WonkA,
Vol. 10, Moskva 1965, p. 72.
28) Arthur Rosenberg: GeAcklekte deA BoIackewlAmuA, Euro
påische Verlagsanstalt, Frankfurt a.M. 1966 (ny utg.),
s. 81-82.
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Moskva 1964, p. 453.
30) W.I. Lenin, ibid., p. 423.
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32) Rosa Luxemburg: "Massenstreik, Partei und Gewerkschaft",
i: Schrlften zuk Tkeonle den, Spontanletdt, op. cit.,
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slått blodig ned av borgerskapet i allianse med reak
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De "første” marxistene oppfattet utviklingen mot sosia
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54) Charles Bettelheim: Ma66 enllnle and nevolutlonane
Pantel, Trikont Verlag, Munchen 1971, s. 45.
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