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I
LITT OM DIALEKTISK MATERIALISME
Først vil vi skynde oss å si at boka er et viktig bidrag til
den marxistiske litteratur som er kommet på norsk i det siste.
Den er et bidrag til den debatt som pågår om overgangssamfun
nets karakter, og den er først og fremst viktig på grunn av sitt
omfattende empiriske materiale. Når vi så kommer med en del kri
tikk av boka, heretter kallt "Stalinismeboka", må denne kritikk
ses på den bakgrunn. ’’Derfor vil den kanskje få et noe ’ensidig’
preg. Men det,er nødvendig, ikke minst av politiske grunner.”
(Stalinboka s.13. Heretter gis bare sidetall når det refereres
til boka).
Boka er skrevet i en meget bestemt politisk situasjon. Forfatter
ne ville ta et oppgjør med ’’stalinismen”, og brukte Lenin som re
feranseramme. Et slikt utgangspunkt er forståelig når en som
forfatterne gjorde, forsøker å skrive seg ut av den teoretiske
hengemyra rundt AKP(m-l). Men i dag bør vi ha kommet lenger ut av
den, og i stand til å se lenger. Vi må bruke boka, og videreføre
og kritisere tankene derfra i vårt arbeide for en norsk sosial
isme, for oppbygginga av en strategi for sosialisme i Norge.
I den situasjon forfatterne var kan vi som ^sagt forstå at de ikke
ville se ”noe” hos Lenin som skulle føre til "stalinismen", i
hvert fall ikke i partiteorien (s.12) . Selv om man innrømmer at
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Lenin hadde sine svake stunder, f,han tenker” f.eks. ’’over
gangen til sosialismen på en for ’ortodoks’ måte” (s.53).
Forfatterne er imidlertid straks ute og forklarer at slik
måtte det nødvendigvis være* ’’begrensningene er selv bestemt
av den' objektive historiske dialektikken som teorien utvikles
innafor” (s.53). Dette er i og for seg riktig, men ikke slik
forfatterne mener det.

Den materielle virkelighet eksisterer uavhengig av menneskenes
bevissthet om den, og vi får erfaringer om den gjennom praksis.
Disse erfaringene kan vi bearbeide teoretisk, slik at vi kan få
en riktigere praksis (dvs. en som fører oss fram til sosial
ismen) . Det er klart at den teorien vi utvikler ikke er en di
rekte gjenspeiling av den konkrete historiske situasjonen. Det
er nettopp den relative selvstendigheten av det teoretiske ar
beide som gjør det mulig å utvikle revolusionære teorier i part
iet (jmf.s.16). Men selvstendigheten er relativ. Den konkrete
historiske samfunnsformasjon setter skranker for teoriens ut
vikling. Når partiet i 1917 hadde ”et omriss av et begrep om en
sosialistisk produksjonsmåte - som ennå ikke eksisterte og ingei
hadde erfaring med” (s.14), var dette omrisset utviklet innen
for det russiske samfunn fram til 1917, og innenfor teoritradi
sjonen fra 2. Internasjonalen. Og selv om Lenin med en viss rett
hyler opp om Kautsky som den største av alle renegater, vil vi
hevde at Lenin selv ikke hadde klart å bryte totalt med de feil
aktige teoriene fra 2. Internasjonalen. Vi skal konkretisere
dette nærmere seinere.

Teoriene må altså studeres ut fra deres historiske forutsetning
er, såvel materielle som teoretiske. Dette er ikke ’’stalinismeboka” uenig i, men i praksis benytter den det bare til å unn
skylde små feil hos Lenin. Boka studerer ikke hele Lenins og
Stalins teoretiske produksjon ut fra deres forutsetninger. Tvert
imot, som vi skal se, gjelder for Stalin det stikk motsatte.

Taktikken kan ikke utledes direkte av de strategiske prinsippene
Strategien må for det revolusjonære partiet danne perspektivene
for taktikken. Under borger- og invasjonskrigene i Sovjetunion
en var det vanskelig for bolsjevikene ikke å følge en politikk
der taktikken fikk forrang. Lenin innrømmer f.eks. selv at "vi
vant fordi vi overtok de sosialrevolusjonæres agrarprogram i
stedet for vårt eget, og satte det ut i livet. Vår seier grunne
seg i den kjennsgjerning at vi utførte det sosialrevolusjonære
program, det er derfor denne seieren var så lett” . (Tale til
forsvar av Kominterns taktikk, 1/7-21 LCW32, s.475)*. Bolsjevikpartiets politikk kunne bare ’’tjene sosialismens oppbygging der
som den tendensielt styrker massenes muligheter for herredømme
og kontroll i produksjonen og politikken (s.40). Etter vår men
ing umuliggjorde dialektikken mellom de konkrete historiske for
hold og bolsjevikpartiets strategi og taktikk allerede under
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borgerkrigen en slik utvikling. Men taktikken er som sagt hos
Lenin ikké uavhengig av strategien. Dette er spesielt viktig
fordi, som vi vil vise, Lenins teori - som den forelå i 1917 ikke kunne være et teoretisk utgangspunkt for bygging av sosi
alismen. Og i det øyeblikk taktikken fikk forrang, stivnet
den teoretiske debatten. Spesielt ser vi hvordan en prinsipi
elt riktig kritikk fra "Arbeideropposisjonen" av mangel på tak
tiske perspektiver blir motarbeidet. Denne mangel er en med
virkende årsak til fraksjonsforbundet i 1921.
Arbeideropposisjonen maktet ikke å forene den prinsipielle kri
tikken med et konkret forslag til praksis som tok hensyn til
de historiske betingelsene. Derfor kunne opposisjonen lett
skyves ut i periferien: "Når partiet ikke har integrert kontin
uerlig teoretisk arbeid i sin praksis, kan motstanden fra marx
istisk hold bare bli individuell. Reell opposisjon tvinges til
fkonspiratoriskf fraksjonisme" (s.20).
Vi vil altså hevde at Lenins teori som ledetråd for taktikken
er et sentralt moment for å forstå utviklingen i Sovjet. Det
er dette vi vil forsøke å vise nedenfor.
Dette fører oss over i "Stalinbokas" behandling av "bruddet”
mellom Lenin og Stalin. Dette beskrives eom et brudd først og
fremst på det teoretiske plan. "Bruddet" består først og fremst
i at for Stalin blir "sosialismens fundamentale problem, å pro
dusere et proletariat som tendensielt i stadig økende grad blir
i stand til å kontrollere sine livsbetingelser" ... "satt til
side" (s.135, forf.understrekning). "Hvordan proletariatets
diktatur blir tenkt og realisert, hvilken teoretisk konsepsjon
Lenin og de andre bolsjevikene hadde av sovjetsystemet ..." blir
det viktigste (s.121, forf.understr.). I 1920 er Sovjetunionen
fremdeles en arbeiderstat, fordi den "politiske makten ... er en
arbeidermakt'... av arbeiderklassens fortropp som utgjør det
styrende arbeiderparti" (127), og partiet representerer arbeid
ermakt fordi det"besitter de ’teoretiske instrumenter’ som kan
gjøre overgangen til sosialismen mulig" (s.123). Selv om slike
utsagn er riktige på et høgt abstraksjonsnivå (noe vi ikke vil
bruke tid på å diskutere) hjelper det oss i hvert fall ikke til
å forstå kontinuiteten i utviklingen i Sovjetunionen.
Tvertom, ved å fiksere analysen på det teoretiske arbeidets re
lative SELVSTENDIGHET, blir det et "paradoks at det på 30-tallet, da industrialiseringen hadde brakt fram en ny basis for
proletariatets diktatur, var partiet under Stalins ledelse ideo
logisk vaksinert mot ideen om arbeidermassenes direkte overtak
else av ledelsen av den sosialistiske økonomien gjennom deres
egne organer (s.131). Stalinismeboka "glemmer" her at det teo
retiske arbeidet bare er RELATIVT selvstendig. Det blir ikke
diskutert hvorfor sosialismen ikke kunne skrues på. Ut fra
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læren om at det ikke var tilfeldig at Stalin ble den ledende
innen partiet, og at det ikke skyldtes hans personlighet, må
det s.entrale spørsmål bli: Hva er det i bolsjevikpartiets te
ori og praksis som gjorde "stalinismen" mulig? Vår oppgave må
bli å bestemme den dialektikk mellom bolsjevikpartiet (les Lenins) teori og de materielle forhold som la grunnlaget for og
muliggjorde denne såkalte "stalinisme". Dersom den ikke er et
rent teoretisk produkt, hvilket vi ikke vil beskylde forfatter
ne for å mene, vil kontinuiteten i den konkrete historiske pro
sess være viktigere enn bruddet i teorien mellom personer. Det
viktige blir "stalinismens" materielle og teoretiske forutset
ninger.
For å "redde" Lenin må Stalinismeboka legge hovedvekt på skil
let mellom strategi og taktikk hos Lenin., Lenins strategi var
i hovedsak riktig, men de konkrete forhold tvang ham til å føre
en politikk som ikke direkte førte mot sosialismen. Stalin der
imot hadde en fundamentalt gal strategi, basert på absoluttgjøring av Lenins taktikk. Lenin måtte slå ned Kronstatt-opprøret (s.43). Det ble nødvendig å innføre statskapitalismen.
Stalins feil derimot skyldes manglende evner!! (s.38). Når man
diskuterer Stalin legges hovedvekten på teoriens selvstendighet,
når man diskuterer Lenin på dens relativitet.
Enhver historisk situasjon inneholder flere muligheter. Hva
som er politisk mulig for det revolusjonære partiet i en gitt
situasjon begrenses av dets konkrete analyse av den konkrete si
tuasjon, strategien for sosialismen, taktikken og de konkrete
historiske forhold selv. Det er derfor også interessant, også
på denne bakgrunn, å diskutere partiets teori. En analyse av
denne teoriens anvendbarhet, slik den i en konkret situasjon
kommer til uttrykk i strategien og taktikken,er fruktbar for
vår diskusjon om en overgang til sosialismen i Norge.
Lenin valgte i den konkrete situasjon han sto i en bestemt tak
tikk, en bestemt handlemåte. Det er ikke fruktbart å diskutere
om denne politikk var den "riktige" i en eller annen forstand.
Det vi må gjøre er å diskutere hvor den førte oss. Det er her
vi mener at i tilbakeblikk fulgte "stalinismen" med nødvendig
het av partiets praksis under Lenin. Selv om det kom tidligere
skrevet er umulig å utlede taktikken av teorien, er det en sam
menheng. Taktikken følger av "noe" i Lenins teori. Når vi
ønsker å finne dette "noe", er det ikke for å polemisere mot
Stalinismeboka, eller for å moralisere over Lenin. Det er for at
vi skal unngå at historien’gjentar seg, som tragedie.
Vi vil altså peke på en del momenter i Lenins teori som er del
av dette "noe". En utførlig gjennomgang kommer selvsagt ikke på
tale på noen få sider. Vi vil derfor nærmest i stikkords form
peke på en del argumenter, og henvise til andre som har tatt opp
disse og beslektede momenter.
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IMPERIALISMEN, STATEN OG REVOLUSJONEN
Vi vil belyse hva vi mener med kontinuitet med 2. Internasjonalen og vil ta utgangspunkt i de teoretiske verk "Imperialismen"
og "Staten og revolusjonen". Disse verk ble utformet omtrent
samtidig (se LCW:35, s.286, 289; 36, s.454), og det er nødvend
ig å se. dem i sammenheng. Vi må ha klart for oss at selv om de
er teoretiske verk, har de et praktisk siktemål. De kan derfor
ikke ses uavhengig av Lenin og bolsjevikpartiets anvendelse av
dem. Disse anvendelser, altså de taktiske og strategiske kon
sekvenser, ser vi kanskje klarest i tekster som "Vil bolsjevik
ene beholde makten" og "Den nåværende krise og hvordan den skal
bekjempes". Både "Imperialismen" og "Staten og revolusjonen"
oppstod i en polemikk mot Kautsky og 2. Internasjonalen, og vi
vil prøve å påvise Lenins brudd og kontinuitet i forhold til
disse.
Hovedmotsigelsen i kapitalismens "imperialistiske stadium" er
for Lenin at "produksjonen blir samfunnsmessig, mens tilegnel
sen forblir privat" (Imperialismen, Ny Dag, s.31). Denne mot
sigelse bestemmer sosialismens mulighet og nødvendighet. Sosi
alismen er mulig på grunn av produksjonens samfunnsmessige kar
akter, nødvendig på grunn av monopolenes nødvendige maktbruk.
"Herskerstillingen og den vold som er knyttet til denne er det
typiske for den ’nyeste fase i kapitalismens utvikling’, dette
var det som med nødvendighet måtte oppstå, og er oppstått av
almektige økonomiske monopoler." (Imperialismen, s.33).
Lenin bryter altså med Kautsky ved å prøve å bestemme imperial
ismen ut i fra kapitalens bevegelseslover. Likeså ved å'gjøre
det samme med sosialismen, og ved å legge vekt på klassekampen.
Men Lenin bryter ikke med etappeteorien fra 2. Internasjonalen.
Imperialismen er en ny historisk etappe, og "for Europa kan en
temmelig nøyaktig fastslå tidspunktet da den gamle kapitalismen
definitivt blir avløst av den nye, det er nettopp begynnelsen
av det 20. århundr.e" (Imperialismen, s.25). Og videre: "Det er
særlig fire grunntrekk ved monopolene ... som.må fremheves for
di de er særlig karakteristiske for den epoken vi befatter oss
med" (samme s.135).
Epokens grunnleggende kategori blir for Lenin monopolet. Han be
trakter derved monopolkapitalismen som kvalitativt forskjellig
fra frihandelskapitalismen. Lenin fatter ikke at "begrepsmessig
er konkurransen ikke annet enn kapitalens indre natur" (K.Marx:
"Grundrisse", s.317), og at produksjonens samfunnsmessiggjøring
under kapitalismen skyldes kapitalens akkumulasjonslover. I det
Lenin betrakter den kapitalistiske samfunnsmessiggjøring som
samfunnsmessiggjøring overhodet, får han ikke tak på kapitalens
bevegelseslover, men må nøye seg med å betrakte framtredelsesformene. Pa dette nivået synes monopolkapitalismen å være kva-
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utativt forskjellig fra frihandelskapitalismen.
Lenin skiller altså mellom imperialismens progressive økonom
iske funksjon og dens regressive politiske funksjon. Han fin
ner derfor den viktigste motsigelsen i distribusjonen, akke i
produksjonen. Den politiske kampen blir derfor likevel en mor
alsk kamp. Kapitalismen har i imperialismen gått inn i den
statsmonopolistiske fasen. Å utvikle denne statskapitalisme
til sosialisme hindres bare av at monopolene opprettholder sin
makt med vold. Denne vold må møtes og slås med vold.
(For en analyse av statskapitalisme-begrepet i 2. Int. og hos
Lenin, se Werner Olle: ,fZur Theorie des Statskapitalismus"
Probleme des Klassenkampfs 11/12).
Ut fra den spesielle dobbeltmaktsituasjohen i Russland forsom
meren 1917 gikk Lenin da inn for en fredelig overgang til so
sialismen. Det er altså politiske og ikke økonomiske argument
er som benyttes. Motsigelsen mellom politikk og økonomi som
eksisterer for Lenin, og politikkens forrang, gjør argumentene
moralske: nNår vi har styrtet kapitalistene, knust disse utbytteres motstand med det væpnede folks jernhånd, og knust den mo
derne stats byråkratiske maskineri, så har vi en glimrende ut
styrt mekanisme, befridd fra TparasittenT, en mekanisme som
godt kan settes i gang av de forenede arbeidere selv ..."
(Staten og revolusjonen. Sitert etter CW25 s.431). Deling av
en i en økonomisk og en politisk del gjør at imperialismen/kapi
talismen kan oppheves ved en politisk revolusjon alene. Politik
ken kan gjøres uavhengig av den økonomiske basis. Vi kan beholde
den gamle økonomien, men innføre en ny politikk.
På samme måte som 2. Internasjonalen betrakter Lenin den kapital
istiske formen for samfunnsmessiggjøring av produktivkreftene som
den eneste mulige. "Dermed må fra begynnelsen av politikken for
transformasjonen av samfunnet være basert på falske premisser."
(Bernd Rabehl: "Marx und Lenin", s.322,VSA 1973). Lenins brudd mec
2. Internasjonalen ligger derfor i de politiske analyser.
Gang på gang presiserer Lenin at det er det politiske statsappa
ratet som må knuses. Hans brudd med 2. Internasjonalen går nett
opp på dette: "Men av den (en definisjon gitt av Engels,kh),
følger at borgerskapets 1 særskilte undertrykkelsesmaktT mot pro
letariatet ... må bli avløst av proletariatets - Tsærskilte undertrykkingsmakt! mot borgerskapet. Nettopp i dette besto f statens
opphevelse som statT. Nettopp i dette består den handling å
overta produksjonsmidlene i. samfunnets navn. Og det sier seg selv
at en slik erstatning av en (borgerlig) fsærskilt undertrykkingsmaktT ikke under noen omstendighet kan foregå i form av en ’bortdøen1" (Staten..., s. 54).
Den 2. Internasjonalen ville overta det politiske statsapparatet
på borgerlig demokratisk vis gjennom valg, og så videreføre den
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kapitalistiske økonomiske utvikling, bruke den økonofniske del
av statsapparatet. Lenin ville "knuse” den politiske del av
statsapparatet ved en revolusjon, men så bruke den økonomiske
del på samme måte: "Foruten det fortrinnsvis !undertrykkende
apparat1 med den stående hær, politiet og embedsstanden, finnes
det i den moderne (??? kh) stat et apparat som er særlig intimt
forbundet med bankene og syndikatene, et apparat som utfører en
mengde regnskaps- og registreringsarbeid. Dette apparatet kan
r)g må ikke slås i_stykker.
Det må rives ut av den tilstand at
det er underordnet kapitalismen, man må skjære, slå, hugge kapi
talistene med deres innflytelsestråder bort fra det, man må
underordne det de proletariske sovjeter, man må gjøre det bred
ere, mer altomfattende og allment." (Vil bolsjevikene beholde
makten? Ij/lW s.106. Deler av essayet, bl. a. overståe ide er
gjengitt i Staten og revolusjonen, op.cit., s.194). Videre:
"Storbankene er det 1 statsapparat vi behøver for å gjennomføre
sosialismen og som vi tar ferdig fra kapitalismen, i det vår opp
gave her bare består i å hugge bort det som kapitalistisk skjem
mer det glimrende apparat, å gjøre det enda større, enda mer demo
kratisk, enda mer altomfattende. Kvantitet går over i kvalitet. Ei
enhetlig kjempemessig statsbank med filialer i hvert herred, på
hver fabrikk - det er allerede ni tiendedeler av et sosialistisk
apparat" (samme sted, alle understrekninger er Lenins). Sosial
ismen vil altså uproblematisk vokse ut av den kapitalistiske pro
duksjonsmåten, kapitalismen må bare administreres på en ny måte.
Kapitalismen skaper de økonomiske betingelsene for sosialismen,
og dette gjør det mulig at "etter å ha kastet over ende kapital
istene og byråkratene å fortsette direkte, over natten, med å er
statte dem i kontroll over produksjon og distribusjon, i arbeide
med å føre regnskap over arbeid og produkter"(LCW25 s.478)..Dette *
sosialismens grunnlag. "Regnskapsførsel og kontroll det er i
hovedsak hva som trengs for Tsmooth workingf for den riktige
funksjoneringen av den første fasen av det kommunistiske sam
funnet" (s.478), "vanligvis kalt sosialismen" (s.472). Vi ser
altså igjen at ved å legge hovedvekten på den politiske kampen
ser Lenin korrekt åt i selve revolusjonen står kampen om stats
makten i sentrum, men han betrakter samtidig den kapitalistiske
samfunnsmessiggjøringen av produksjonen som en naturlig prosess,
som er gyldig i alle samfunnsystem. Ved å legge hovedvekten på
kontroll og administrasjon av den overleverte produksjonen ser
Lenin ikke at utviklingen av produksjonskreftene under sosial
ismen må bety både en kvantitativ og kvalitativ utvikling. Lenin
har, som 2. Internasjonalen, et instrumentelt statsbegrep. Stat
en er et redskap som er nøytralt i forhold til økonomien, for
den herskende klassen.
Hverken i "Staten og revolusjonen" eller i andre skrifter blir
det diskutert om en sosialistisk måte å produsere på er forskjel
lig fra en kapitalistisk. Lenin legger hele tiden vekt på at det
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som er forskjellen mellom en kapitalistisk og sosialistisk økonomi er arbeiderkontroll og regnskapsførsel, uten å bestem
me innholdet kvalitativt.
Proletariatets diktatur, overgangen til kommunismen er, på
samme måte som overgangen til kapitalismen, oppdelt i to peri
oder. Den første uttrykker utvidelsen av arbeidets formelle
underordning under arbeiderklassens herredømme, altså arbeider
klassens overtakelse av den politiske makten. Den andre uttryk
ker utvidelsen av arbeidermakten, utvidelsen av arbeidets reelle
underordning under arbeiderklassen, under arbeiderklassen i dens
opphevelse (Kommunist nr.18, s.7).
Sosialismen kjennetegnes for Lenin ved at arbeiderklassen har
statsmakten og streng disiplin i arbeid og konsum. Teknisk
disiplin i produksjonen, ikke praktisk disiplin i solidarisk sam
kvem innen proletariatet blir det sentrale (H.J.Krahl: "Konstitution und Klassenkampfn, Frankfurt 1971, s.196). Det viktige blir
utviklingen av produktivkreftene, ikke proletariatets frigjørelse gjennom solidaritet. Derfor representerer Lenins politikkbegrep i siste instans bare en variant av økonomismen. Sosial
ismen vil for Lenin bli garantert gjennom tilstrekkelig utvik
lete produktivkrefter. Derfor blir det heller ikke for han noe
større problem at bolsjevikpartiet må overta statsmakten alene.
(Det skal likevel sies til Lenins forsvar at han senere, når det
riktignok var for sent, var den eneste som klarte å problematisere
forholdet mellom klasse og parti. Likevel må det være klart at
den manglende innsikten i problemene angående forholdet mellom
klasse og parti i 1918 la en del av grunnlaget for stalinismen.)
II

BONDESAMFUNNET FØR REVOLUSJONEN
Det russiske samfunnet i 1917 var et bondesamfunn. Bortsett fra
noen få industrisentra, levde størstedelen av folket på landet.
Økonomien var en agrarøkonomi. Det er derfor viktig for å forstå
oktoberrevolusjonens karakter å forstå bøndenes rolle. Vi vil
her bare peke på noen aspekter som vi oppfatter som sentrale.
For en grundigere undersøkelse, se f.eks. Olav Fagerlid: "Om
forholdet mellom avantgarden og massene i den russiske revolu
sjon", Vardøger nr. 5 s.16-62, dessuten samme forf. Vardøger nr.
6, s.152-158.
Stolypins jordreform hadde muliggjort bøndenes løsrivelse fra
det spesielle russiske landsbyfellesskapet, miren. Dette åpnet
for dannelsen av kapitalistiske storgods, som igjen muliggjorde
produksjon av et merprodukt, en forutsetning for den "opprinne
lige akkumulasjon". Utviklingen gikk lengst i Syd- og SydvestRussland og områder nær markedene. Ukraina ble Europas korn-

174

kammer.'Likevel ble bare 1/5 av brukene skilt ut av mirfellesskapet. Før krigen eksisterte det altså spirer til et kapital
istisk landbruk, mens det store flertall av bøndene levde under
føydale forhold i miren.
Den russiske miren var tsardømmets lokale undertrykkelsesapparat. Den var den administrative grunnenheten i bondesamfunnet,
som sto for inndrivelsen av skatter og avgifter. Hvert felles
skap var en isolert verden for seg. Samtidig var miren ikke
noe reelt fellesskap. Den sosiale enheten var familien. De
selveiende bøndene hadde sine isolerte jordstykker, mens fler
tallet levde som forpaktere av godseierjord. Jordstykkene var
så små at dette, sammen med et spesielt omfordelingssystem av
jord, vanskeliggjorde produksjon av et merprodukt for salg til
byene. Bøndene og forpakterne ble altså gjennom mirsystemet atomisert både innenfor den lokale enheten, og i nasjonal sam
menheng .
De agrarkomitéer og bondesovjeter som eksisterte hadde ikke ut
spring i landsbyene og var dominert av henholdsvis den "land
lige" intelligensiaen og soldater. (Bettelheim: "Die Klassenkampf in der UDSSR", Berlin 1975, s.70.)
BØNDENE OG

OKTOBERREVOLUSJONEN

Sammenbruddet av økonomien under 1.verdenskrig tvang bøndene
tilbake til miren og naturalhusholdning. Den industrien som
fungerte, produserte for fronten og kunne ikke forsyne lands
bygda med forbruksvarer. Resultatet ble stopp i leveransene av
korn til byene. Når bøndene ikke fikk noe igjen for kornet,
hadde de heller ingen grunn til å levere det.
Samtidig førte februarrevolusjonen i 1917 til en oppløsning av
hæren. Grunnlaget for bondesoldatenes lydighet i hæren under
tsaren hadde vært troen på at de kjempet for tsaren og for den
ene rette religion. Med revolusjonen forsvant dette grunnlaget.
Da hærledelsen ikke lenger maktet å skaffe nok måt, permitterte
den alle mannskaper over 45 år. Denne delvise demobiliseringen
løsnet et rent skred.
Soldatene styrtet hjem i vill uorden.
Hjemme i landsbyen satte desertørene seg i spissen for de andre
bøndene og gikk igang med å ekspropriere godseierjord på egen
hånd, uten at regjeringen hadde maktmidler til å hindre det.
Dette var det materielle grunnlaget for oktoberrevolusjonen på
landsbygda.
I virkeligheten stadfestet og legaliserte den bare
en utvikling som allerede var i gang, og som ikke kunne stoppes.
Resultatet av oktoberrevolusjonen var en klasseutjevning på
landet. Gjennom ekspropriasjon av godseierjord ble forpakterne
selveiere. Godseierne og forpakterne forsvant som sosiale
grupper, istedet framsto selveiende småbønder. Også de kapital
istisk drevne brukene ble for det meste ekspropriert og opp-
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stykket i jordlapper. De ledende i denne prosessen var de
selveiende bøndene som hadde det ideologiske hegemoniet i
miren. De store forpaktermassene var for fanget i mirsystemet
til å kunne ta noe selvstendig initiativ.
Oktoberrevolusjonen gjorde altså de selveiende bøndene til den
største gruppen på landsbygda. Likevel førte ekspropriasjonene
bare til marginal økning av jord for den enkelte (mellom 1/4
og 3/4 ha). Dette var et uttrykk for overbefolkningen på land
et, så vel som utvandringen fra byene og demobiliseringen av
hæren. (U.Wolter: "Grundlagen des Stalinismus”, Berlin 1975, s.
102). Denne lille jordstørrelsen vanskeliggjorde effektiv pro
duksjon. Omfordelingen førte til at den enkelte bondefamilies
konsum økte, ikke salget av et merprodukt til byene. Dette ble
forsterket ved at økonomien nå var brutt helt sammen, og indus
trien ikke kunne produsere forbruksvarer og redskaper til bønd
ene. Situasjonen tvang bøndene enda lenger inn i miren og na
turalhusholdning.
BOLSJEVIKPÅRTIET OG BØNDENE
For Lenin gikk utviklingen i jordbruket før krigen entydig mot
kapitalismen. Det ble derfor uinteressant å studere nærmere de
konkrete produksjonsformene som eksisterte på landet. I sine
analyser ignorerte Lenin en konkret undersøkelse av miren, og
fikk dermed heller ikke tak på det russiske landbrukets sær
egenheter. Et materielt grunnlag for denne manglende forstå
elsen må sees i at bolsjevikpartiet hadde liten kontakt med
landbefolkningen, samtidig som de kapitalistisk drevne brukene
befant seg i nærheten av industrisentraene. Likevel må denne
feilaktige analysen av bøndene også sees i sammenheng med Lenins feilaktige kapitalismeforståelse. Vi har her ikke plass
til å utdype det nærmere.
I august 1917 tilsluttet Lenin seg de sosialrevolusjonæres
bondeprogram. Dermed aksepterte Lenin bøndenes krav om eksprop
riasjon og selveie av jord. Dette må oppfattes som et taktisk
trekk for å vinne bøndenes tillit; prinsipielt var Lenin mot
stander av oppstykking av jorden. Gjennom denne taktiske manøvren ville han vinne bøndenes støtte for en proletarisk* makt
overtakelse.
Senere ville bøndene selv innse at små-drift og
selveie ikke var å foretrekke. ’’Forutsatt at proletariatet
hersker sentralt, forutsatt at den politiske makten er overtatt
av proletariatet, vil resten komme av seg selv, som et resultat
av ’eksemplets makt’, framskyndet gjennom erfaringer” (LCW 25,
s.285). Vi ser her tydelig konsekvensene av Lenins feilaktige
klasseanalyse av bondesamfunnet, han så ikke de objektive skrank
ene mirsystemet satte. Dette fikk spesielt alvorlige konsekvenser
sommeren 1918, ved forsøket på å gjennomføre sosialismen på lands
bygda .

176

BOLSJEVIKPÅRTIET OG BØNDENE ETTER 1917
Bolsjevikpartiet hadde aldri stor oppslutning blant bøndene. I
1917 var bare 4122 partimedlemmer bønder. I 1918 var tallet
steget til 14 792, men selv dette utgjorde bare omlag 5% av
partiets. medlemmer (Bettelheim, s.182). Tallene blir enda vik
tigere når vi vet at omlag 85% av befolkningen i Russland var
bønder. Bolsjevikpartiet var i 1917 isolert fra bondemassene,
og maktet aldri å bryte denne isolasjonen. Også ut fra dette er
teorien om "eksemplets makt" gal. Det fantes jo ingen til å
viderebringe erfaringene til bøndene.
Hovedproblemet for bolsjevikpartiet etter revolusjonen var å
skaffe korn til byene. Dette praktiske problem kan ikke sees uavhengig av den strategiske oppgaven å forsvare og videreutvikle
enheten mellom arbeiderklassen og bøndene. Derfor er måten er
forsøkte å løse kornproblemet på en indikator på om sosialismen
var under utvikling eller ikke.
Vi har ovenfor beskrevet bøndenes stilling etter revolusjonen.
Bøndenes reaksjon kan vi merke oss: "Bøndene ... var nå tvunget
til å selge sine produkter til verdiløse penger, og forsøkte na
turlig nok å holde avlingene tilbake for å presse opp prisene,
eller for å få industrivarer i bytte via et mer eller mindre il
legalt marked. Tvangsrekvisisjon av korn ble dermed nødvendig.
Slik oppsto det et materielt grunnlag for misnøye med det nye
regimet, og for en svekkelse av den politiske alliansen med pro
letariatet" (s.42). Bøndene reagerte overfor det nye regimet
som overfor det gamle. Stalinismeboka legger her hele skylden
på de materielle forhold. "At denne krisen var påført regimet
av årsaker som det ikke hadde herredømme over endrer ikke de po
litiske effektene av den" (s.96).
Men vi kan ikke bare skylde på krig og økonomisk kaos. Under
kapitalismen, og i enda større grad under den særegne asiatiske
produksjonsmåten i, Russland før revolusjonen, vil det foregå et
ulikt bytte mellom by og land. Denne overføringen av et merprodukt fra land til by som eksisterte i Russland under tsaren,
kunne ikke bolsjevikene stanse. Tvertimot, også den nye regjer
ingen måtte basere seg på et slikt ulikt bytte. Produktivkreftenes utvikling muliggjorde ikke ne annet. Det interessante
blir derfor hvilken strategi bolsjevikpartiet valgte. Problemet
med å skaffe korn til byene blir derfor bare en variant av pro
blemet hvordan overføre et merprodukt fra land til by. Den
valgte strategi kan ikke bare betraktes som et resultat av de
eksepsjonelt vanskelige forholdene, men også som en del av part
iets totale strategi for sosialismen.
Som før nevnt var sosialismen for Lenin i det vesentlige et tek
nisk og økonomisk problem. Anvendelsen av statskapitalistiske
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former i økonomien skulle innkludere regnskapsføring og kon
troll i landbruket. Også overfor bøndene blir administrative
tiltak det sentrale, på bekostning av de frigjørende. Dette
ble desto farligere når det gjaldt bøndene på grunn av bolsjevikpartiets isolasjon og feilaktige klasseanalyse. Da Lenin i
1918 ble tvunget, for å unngå hungersnød, til å hente korn hos
bøndene med makt, var dette i det vesentlige uproblematisk for
ham. Det brøt egentlig ikke fundamentalt med hans strategi
for sosialismen. Samtidig kunne et slikt maktovergrep gjennom
en feil klasseanalyse, legitimeres ved å påberope seg støtte
fra fattige mot rike bønder. I virkeligheten eksisterte det
ingen slik differensiering av bondeklassen.

Denne administrative holdningen overfor bøndene forsterket
kløften mellom *parti og bondeklasse. Vi vil hevde at alle stør
re kriser i Sovjets historie bunner i at partiet ikke var istanc
til å løse denne motsigelsen, verken i 1917 eller siden.
Gjennom vårt eksempel med bøndene mener vi å ha vist hvordan
stalinismens røtter må finnes i Lenins teorier og praksis. Lenins og Stalins måter å løse problemene på var fundamentalt sett
like. Begge hadde i siste instans en administrativ og økonomis!
strategi for sosialismen. Tvangskollektiviseringen var like
’’nødvendig" som å slå ned Kronstadtopprøret. Begge deler var re
sultat av en fundamentalt sett felles og gal teori, og ekstremt
ugunstige materielle forhold.
Likevel er det galt å sette lik
hetstegn mellom Lenin og Stalin. Lenin hadde teft for taktiske
finesser, som f. eks. å overta de sosialrevolusjonæres landbruksprogram, og evne til å justere, men ikke endre, teorien et
ter nye forhold. For Stalin var teorien, i form av marxismenleninismen, blitt til en legitimasjonsvitenskap. Samtidig, og
viktigst, var Stalin det mest eksemplariske uttrykk for Sovjet
unionens nye herskerskikt, et skikt Lenin bare var med å danne
grunnlaget for.
Det er viktig å huske at statskapitalisme for Lenin ikke var et
taktisk tilbakeskritt, men en strategi for sosialismen. Det er
her vi mener at Lenins største svakhet ligger. Vårt poeng er
ikke en moralsk fordømming av at Lenin måtte benytte seg av
statskapitalistiske former i den konkrete historiske situasjon
en han befant seg i. Dette var nok den "riktige" løsningen ut
fra de teoretiske og materielle forutsetninger som eksisterte.
Vårt poeng er at ved å betrakte statskapitalismen som en stra
tegi for sosialismen, slik vi har beskrevet det ovenfor, la Le
nin det teoretiske grunnlaget for stalinismen. Samtidig har vi
antydet hvordan stalinismens materielle grunnlag vokste fram
under Lenin, og påpekt viktigheten av å diskutere teorient kon
sekvenser for praksis. Selv om en på mange måter kan si at Le
nin hadde den "riktigste" teorien i Russland i 1917, er det ik
ke uinteressant å diskutere teoriens begrensninger og negative
konsekvenser. På den andre siden er det viktig å være klar over
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hvordan Lenins teorier justerte seg i pakt med endrete forhold.
Det eksisterte en dialektikk mellom teori og praksis. Derfor er
det galt å hevde at årsakene til at det gikk som det gikk skyltes
Lenins teorier. Vi kan kanskje si det slik at den historiske ut
viklingen ikke la grunnlag for en utvikling av de "positive” ele
mentene i denne teorien. Utviklingen syntes tvertimot å bekrefte
riktigheten av Lenins feilaktige strategi for bygging av sosial
ismen, i og med at den praksis som ble fulgt var taktisk riktig.
Lenin ledet og gjennomførte oktoberrevolusjonen under ekstremt ugunstige materielle forhold, i begynnelsen, i motsetning til
resten av partiledelsen. Etter revolusjonen tok dialektikken
mellom Lenins teori og de materielle forholdene en retning som
ikke førte til sosialismen. Dette var ikke alene teoriens feil.
Vi må derfor betrakte Lenin som en revolusjonær vi kan lære noe
positivt av. Stalin derimot, kan i det vesentlige bare gi oss
negative erfaringer.
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