Knut Ågotnes:

«Vår tid er kommet!» - Politikk og teori
hos Karl Marx
INNLEDNING
Det uomtvistelige faktum at marxismen i jubileumsåret ikke
lenger er en attraktiv verdensanskuelse for unge intellek
tuelle, berettiger ikke de store analytiske anstrengelser
og slett ikke de dype depresjoner. For mange av oss syttitallsmarxister var likevel det politiske engasjementet med
orienteringspunkt i arbeiderklassen det primære, de teore
tiske sysler en oppfølging av dette. Med en slik motiva
sjon ble marxismens relevans og berettigelse betinget av
at den kunne danne grunnlag for teoretiske analyser som
kunne virke klargjørende og rettledende for en sosialistisk
politikk med utgangspunkt i arbeiderklassen.
Etterkrigsmarxismens fallitt på dette punktet er det egentlige temaet
for denne artikkelen. Men den handler om Marx. Hvorfor?
I Considerations on Western Marxism1 fører Perry Anderson
svakheter ved vår tids marxisme tilbake til en spalting
mellom arbeiderbevegelsen og marxismen som han tidfester
til ca. 1930. Marxismen fikk etter dette tidspunkt ikke
lenger sine problemstillinger fra bevegelsen selv, de ble
ikke formulert på bakgrunn av kampens erfaringer og behov.
I stedet la akademiske kontekster føringer på teoriutvik
lingen.
Andersons perspektiv, som må kunne kalles kunnskapssosiologisk, åpner for en del viktige trekk ved syttitallsmarxismen. Denne marxismen har i høyeste grad vært isolert fra
fora i arbeiderklassen, den har vært utviklet i de intellektu
elles egne miljøer, blant akademikere og andre mellomlagsgrupper.
Siden interessen for marxismen ble båret fram av
en politisk radikalisering innen nettopp disse gruppene,
kan man oppfatte denne marxismen som et uttrykk for deres
♦Engels i brev til Marx av 15.11.1857.
Plasshensyn umuliggjør den teoriframstilling og tekstkom
mentar som i og for seg hadde vært ønskelig. De av
leserne som kjenner Marx1 tekster, får trekke på sin hu
kommelse. For øvrig er framstillingen lagt an slik at den
skal kunne følges uten forkunnskaper.
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egne nklasse"-interesser, den kan karakteriseres som et
frigjøringsprosjekt som får sin motivasjon og konkretiser
ing fofmet av ,!mellomlagsn-erfåringene. Men i den grad
den uttrykkelige intensjonen var å la disse interessene
bli underordnet arbeiderklassens, blir denne modellen for
enkel.
Problemstillingen blir da heller om de mellomlagsintellektuelles isolasjon i forhold til arbeiderklassen,
ga fritt spillerom for disse gruppenes karakteristiske
tankeformer i teoretiseringen omkring arbeiderklassens fri
gjøring.
Fokuseringen på helhetsoppfatninger og allmenne
kategorier og på sannhets- og legitimeringsproblemer kan
forståes på denne bakgrunnen. Dette gjaldt selvsagt i
første rekke den allmenne teorien selv, begreper som den
historiske materialisme, krise, revolusjon, produksjonsmåtebegrepene, etc., måtte framstilles i sin rene, uforfalskede form, og deres sannhet måtte framfor alt bevises.
Men også de såkalte konkrete analysene måtte forankres
restløst i de allmenne kategoriene, for at en skulle kunne
forsikre seg selv og andre om deres sannhetsgehalt og
dermed også om deres politiske legitimitet.
Denne "deduktive,T tenkemåten forhindrer en nyansert forståelse av den
reelle situasjonen i arbeiderklassen og kampens samfunns
messige forutsetninger.
Vi må derfor kunne karakterisere
sytti tal Ismarxismen generelt som ideologi. Den gav ikke noen
ledetråder i det praktiske politiske arbeidet som kunne bidra
til å f lytte klassens posisjoner framover. I den grad det
fantes .gehør for revolusjonær teori i klassens organisasjoner,
stengte marxismen oftest for en riktig situasjonsforståelse.
Dens funksjon var å legitimere arbeiderklassens frigjøring
som et allment historisk prosjekt, og i samme slengen de
venstre-intellektuelles sentrale rolle i denne frigjørings
prosessen. Denne legitimerende funksjon var selvsagt helt
sentral for visse partier og smågrupper, hvis hele eksistens
berodde på at "begrunnelsesproblemene" var ,fløstM.
Når Perry Anderson anvender dette perspektivet kun på marx
ismen etter 1930, er dette en innsnevring som ikke følger
av den kunnskapssosiologiske konsepsjonen selv. Det er
riktig nok at marxistisk teoretisk virksomhet hadde en
reell forankring i arbeiderbevegelsen før 1930 eller der
omkring, men dette garanterer på ingen måte at denne virk
somheten hadde en klargjørende og frigjørende funksjon i
den aktuelle kampen.
De samfunnsmessige betingelser for
kampen var som regel slik at rivaliseringen om det polit
iske hegemoniet i arbeiderklassen i hovedsak måtte utspilles
på det allmenne ideologiske nivået. Når partisjåvinismen
da var sterk, fikk det teoretiske arbeidet spontant et legi-
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timasjonspreg. De eksemplene på en adekvat "sammensmelt
ning av teori og praksis" som finnes, f,eks. hos Lenin i
hans beste stunder, er unntakene. At marxismen vant inn
pass i arbeiderbevegelsen, med Engelsf velsignelse, nett
opp som verdensanskuelse, har rimelig nok vanskeliggjort
en problematisering av dens politiske rolle. Den entusi
astiske mottagelsen som Kapitalens første bind fikk av
lederne for det tyske sosialdemokratiet, var ikke motivert
av dens fortrinn som premissleverandør til analyser av den
tyske samfunnsformasjonen, men av dens antatte status som
avsluttet vitenskap. Dens vellykkede underminering av den
borgerlige sosialøkonomien legitimerte sosialdemokratiets
historiske misjon, og syntes å gi et teoretisk sikkert fun
dament for den allmenne partipropagandaen.2
Perry Andersons innsnevring av perspektivet medfører videre
at det kritiske potensialet som ligger i hans konsepsjon,
går tapt i forhold til Marx selv.3 Hvis man går ut fra at
produksjonsbetingelsene for Marx1 teoretiske arbeid var
adekvate, godtar man at en videreutvikling av marxismen må
skje i forlengelsen av de immanente teoridiskusjonene vi
kjenner så godt fra syttiåra.
I disse diskusjonene var
ulike teoretiske posisjoner representert, men de delte den
forutsetning at den riktige teksttolkning, eventuelt sammen
med en korrekt forståelse for pr.insippene i Marx1 politiske
aktivitet, skulle kunne garantere sannhetsgehalten i de ak
Gjennom dette skulle
tuelle samfunnsformasjonsanalyser.
også de vanskelighetene som "sammensmeltningen" bød på,
overvinnes.
Hovedtesen i denne artikkelen er at den plassering som
MarxT teoretiske arbeid hadde i forhold til arbeiderklassen
og til de faktiske konfigurasjoner som klassekampen opp
viste, slett ikke var "adekvat". Avstand karakteriserer
relasjonen, sosial, politisk og kunnskapsmessig avstand.
Som for syttitallsmarxistene åpnet dette for bestemte før
Ikke bare den intellek
inger på det teoretiske arbeidet.
tuelle tenkemåten generelt, men en bestemt problemkrets
som var utviklet av et stort intellektuelt miljø i 1840årene for å belyse Tysklands spesielle historiske posisjon,
overlever Marx1 programmatiske fokusering på den engelske
arbeiderklassen etter 1850.
I denne sammenhengen må vi
likevel ikke glemme det fundamentale faktum at det bevisste
forsøket på å la det teoretiske prosjektet bli underordnet
industriarbeidernes klasseinteresser, var en uomgjengelig
forutsetning for MarxT politiske økonomi. Uten denne
underordning, som jo betydde at Marx måtte si farvel, ikke
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bare til alle karrieremuligheter, men til en hvilken som
helst akademisk middelhavsfarers medborgerlige aktelse,
ville Kapitalen ikke ha sett dagens lys.
Men gjennomføvingen av dette prosjektet var på en avgjør
ende måte preget av de forutsetninger vi nevnte. De ut
formet ikke bare et bestemt abstraksjonsnivå, men nødven
diggjorde en innretning på allmenne historiske nødvendig
heter og uomgjengelige bevis for disse. Mens tradisjonen
har trukket fram grunnbegrepene i den historiske materia
lismen som Marxf viktigste og mest originale bidrag, så
Marx selv sammenfatningen av disse begrepene til et system
av historiske nødvendigheter, som kjernen i sin livsopp
gave :
"Hva meg angår, så tilkommer æren for å ha oppdaget
eksistensen av klassene i det moderne samfunn eller
kampen mellom dem, ikke meg.
Borgerlige historieskri
vere hadde lenge før meg framstilt den historiske ut
viklingen av denne kampen, og de borgerlige økonomene
dens økonomiske anatomi. Det nye jeg gjorde, var 1) å
påvise at eksistensen av klasser bare er knyttet til
bestemte historiske faser i utviklingen av produksjonen;
2) at klassekampen med nødvendighet fører til prole
tariatets diktatur; at dette diktaturet selv bare danner
overgangen til opphevelsen av alle klasser og til et
klasseløst samfunn."4
Dette skriver Marx i 1852. Ut fra en rent "intern" vitenskapsteoretisk synsvinkel kan det gis gode argumenter for at Marx
gjennom utarbeidelsen av sin politiske økonomi, som først
kommer i gang etter dette tidspunktet, etablerer en helt ny
konsepsjon, et nytt "paradigme". Men i lys av vårt perspektiv
framstår perioden 1852-64, da de avgjørende innsikter i den
står perioden 1852-64, da de avgjørende innsikter i den
politiske økonomien blir vunnet, som den perioden da Marx1
isolasjon i forhold til politisk arbeid er sterkest.
Even
tuelle samfunnsformasjonsanalyser av typen Louis Napoleons
18. Brumaire ville i denne perioden ikke hatt noen politisk
kontekst å fungere i. Når vendingen til den politiske øko
nomi faller sammen med nyoppdagingen av Hegels Logikk_, er
dette derfor neppe tilfeldig. Det er bare gjennom framstil
lingen av de virkelig fundamentale nødvendigheter i histo
rien at han kan knytte sitt politiske prosjekt til arbeider
klassens interesser. Derfor representerer den politiske øko
nomien en videreføring av det programmet som ligger i sita
tet over, rett nok på et nytt og "dypere" plan og med en
hittil ukjent begrepsmessig kompleksitet.
På tross av
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dette arbeidets "interne" vitenskapelighet, fungerer Marx
i denne perioden ikke som arbeiderklassens frigjører, men
som dens ideolog, en rolle han aldri makter å bryte ut av,
og som Engels som hans testamentfullbyrder gjør sitt beste
for å forevige.
Syttitallsmarxismens fallitt bunner ikke i at den feiltol
ket Marx, men i at den tolket Marx altfor korrekt. Tolk
ningen var korrekt nettopp fordi den skjedde ut fra sosiale
forutsetninger som tilsvarte dem Marx selv var underlagt.
Men av samme grunn forble disse forutsetningene usette,
med en manglende kritisk distanse både til den egne teo
retiske aktivitet og til Marx* som resultat. Det er ingen
grunn til å gå i detalj om disse parallellene, leseren kan
gjøre sine refleksjoner selv, om lysten til å følge med på
ferden fremdeles er til stede.

TEORI OG POLITIKK 1842 - 52
VITENSKAPELIGGJØRINGEN AV DEN TYSKE OPPOSISJONSPOLITIKKEN
For radikale og liberale kretser i Tyskland hadde den
prøyssiske staten helt siden den statsinitierte reformperioden under napoleonskrigene, vært det potensielle
kraftsentrum som skulle forme det moderne Tyskland.
Fore
stillingen om at prøysserstaten hadde en unik karakter
hevet over samfunnsmotsetningene på en helt annen måte enn
den engelske og franske staten, hadde fått sin teoretiske
begrunnelse i rettsfilosofien til Hegel, der staten, som
et "system av allmenninteresser", på samme tid garanterer
og harmoniserer privatinteressene i det borgerlige samfun
net.
I Hegels system har byråkratiet, "den universelle
stand", en sentral oppgave. Med basis i allmenninteressene
formulerer byråkratiet premissene for de avveininger mellom
privatinteressene som f.eks. finner sted i stenderforsamlingen.
Disse allmenninteressene ligger også til grunn
for den administrative praksis.
Tronskiftet i 1840 ble snart fulgt av skuffede forventnin
ger hos radikale og liberale av alle avskygninger. Den
reaksjonære politikken som Friedrich Wilhelm IV iverksatte,
førte ikke bare til en sterkere og mer uttalt opposisjon
mot det eksisterende regimet, men også til en mer eller
mindre dyptpløyende kritikk av selve den prøysssiske staten
som et "system av allmenninteresser".
En gruppe venstre-hegelianere som kalte seg "Die Freien",
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formulerte den mest radikale versjonen av denne kritikken.
Med utgangspunkt i noe ulike premisser, awiste de med
ubønnhørlig logikk at privatinteressene og dermed motset
ningene i det borgerlige samfunnet skulle kunne forsones
av noen stat.
Staten var selv et produkt av privatin
teressene og deres nødvendige innbyrdes.motsetninger,
og ville forsvinne med dem. Disse resonnementene, fram
ført på et "hegelsk" abstraksjonsnivå, munnet ut i en
programmatisk kommunisme. Denne representerte et brudd
med Hegels statsfilosofi, men var samtidig en posisjon
innenfor Hegels tilgrunnliggende problemramme: motsetnin
gen og forsoningen mellom privat- og særinteressene og
allmenninteressene.
Kommunismen flyttet løsningen av
problemet fra staten til samfunnet selv.
Også Marx, som
er den av venstrehegelianerne som i størst grad trekker
inn samfunnsmessige forhold og som gjennomfører det grun
digste immanente oppgjøret med Hegels statsfilosofi, ope
rerer innenfor denne problemstillingen. Når han som redak
tør i Rheinische Zeitung (1842-43) engasjerer seg i kon
flikten mellom fattigbønder og dagarbeidere på den ene
siden og skogseierne på den andre i utnyttelsen av dødt
trevirke5, og i vanskelighetene til de fattige vinbøndene
i Moseldistriktet6, så er det ikke de fattigste befolk
ningsgruppenes situasjon han er opptatt av, men av spørs
målet om disse gruppenes interesser blir, og kan bli, in
korporert i helheten gjennom det prøyssiske statssystemet.
Det er den problematiske samfunnsharmonien som er temaet.
Den ekstreme radikalismen til ,fDie Freien" hadde også mer
umiddelbare forutsetninger i Friedrich Wilhelms kulturog utdanningspolitikk. Den hegelinspirerte, vitenskapsorienterte opplysningstenkningens dominans i kultusministeriet ble brutt, og det ble åpnet for romantiske, antirasjonalistiske og teologiske krefter, de siste i den grad
at kritikken av den kristne staten ble et sentralt anligg
ende for venstrehegelianerne.
Det ble vanskelig for
hegelianere å bli ansatt som universitets- og gymnaslærere.
I en periode med overproduksjon av akademikere, blir det
dannet en stor gruppe uavhengige, opposisjonelle intellek
tuelle, som slår seg fram som privatlærere, journalister
og tidsskriftsprodusenter. De føler seg utstøtt av det
etablerte samfunn, men de finner.likevel ideologiske og
materielle forutsetninger for en politisert teoretisk til
værelse i en relativt stor offentlighet.
Radikale og
liberale fra ytterste venstre og langt inn i det nye bor
gerskapet fulgte ivrig med i kritikken av et politisk sys
tem som forlengst hadde overlevd seg selv.

Også teoretikere med andre politiske standpunkter enn "Die
Freien" henvendte seg til den samme offentlighet.
Ved
siden av liberalister av tradisjonelt angelsaksisk merke,
finnes det en noe diffus gruppe, som muligens kan rubri
seres som sosialliberalistisk. Navn som Lorenz von Stein,
Wilhelm Schulz, Robert von Mohl, Karl Mathy, Karl Biedermann, Gustav von Struve, og Carl von Rotteck og Karl Welcker, utgiverne av Das Statslexikon.
Encyclopddie der
sammtlichen Staatswissenschafterij kan nevnes.5 På tross
av denne gruppens klare politiske avvisning av kommunismen,
er den involvert i et teoretisk prosjekt av samme type som
venstrehegelianernes. En rekke personer går i 40-årene
rundt med den samme selvforståelse som Marx: ut fra en
politisk motivasjon er de engasjert i utviklingen av en
"Gesellschaftswissenschaft", en ny totaliserende vitenskap,
som skulle trekke med seg det beste i den eksisterende
statsvitenskap og i den klassiske politiske økonomi, og
som skulle ta vare på både den historiske og den systema
tiske dimensjon, alt innen en original konsepsjon.
Som vi
skal se, viste de konsepsjoner som ble utarbeidet, klare
likhetstrekk. Hva er bakgrunnen for denne vitenskapeliggjøringen av politikken?
Den kan selvsagt forståes som en videreføring av den hegelianske tenkemåten.
Selv om alle disse teoretikerne ikke
var hegelianere, hadde de alle vært kjørt gjennom den tyske
idealismens begrepskvern. De hadde således ingen problemer
med å tenke samfunnsutviklingen som en dialektisk, nødven
dig historisk prosess.
Men selve prosjektet må forståes i lys av den politiske
Det var blitt klart at det ikke fantes en
konteksten.
særtysk utviklingsvei. De samfunnskreftene som dominerte
i England og Frankrike, ville komme til å få innflytelse
på Tysklands framtid. Men hvordan og i hvilken grad? Siden,
som Lorenz von Stein sier n..samfunnets liv og kampen mellom
dets elementer ikke har nådd fram til noen selvstendig ut
vikling ennå.."^, kan vi ikke identifisere disse kreftene
i Tyskland selv. Det finnes således heller ikke artiku
lerte politiske bevegelser og organisasjoner som peker fram
mot det nye Tyskland, og som de intellektuelle kan under
Grunnlaget for en tysk progressiv po
ordne seg politisk.
litikk må derfor søkes utenlands - i England og Frankrike.
Men med hvilken form for nødvendighet ville Tyskland måtte
følge i Englands og Frankrikes spor? Dette var det av
gjørende spørsmålet.
Var de enorme klasseskillene, prole
tariatets nedverdigende livsvilkår og de bitre sosiale kon
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fliktene systemnødvendige trekk, eller kunne de tilbake
føres til nasjonale særegenheter? Alt i utgangspunktet
svarte kommunistene og de sosialliberale ulikt på dette
spørsmålet. Men enten løsningen var revolusjon eller re
form, hadde de det samme behov for en vitenskapelig ana
lyse som frila kapitalismens vesenstrekk og historiske
dynamikk, det eneste mulige grunnlag for en progressiv
politikk som skulle kunne hindre at Tyskland råket ut i
det samme uføret som England og Frankrike. Den sosial
liberale Lorenz von Stein uttrykker dette klart.
"Skal vi
la oss overvelde av den sværeste motsetning i vår tid,
slik vi ser den bryte seg vei i Frankrike, fordi vi ikke
kan stille opp mot den noen bestemt bevissthet om den
samfunnsmessige oppgaves vesen og utforming, kort sagt,
ingen vitenskap om samfunnet?"10 Den nye "Gesellschaftswissenschaft", med sin fokusering på en allmenn historisk
utviklingslogikk, blir nødvendiggjort som en erstatning
for reelle politiske krefter som de intellektuelle kunne
ha knyttet sitt engasjement til.
Hos Marx og Engels kommer rimelig nok denne relasjonen
mellom politikk og vitenskap klarest til uttrykk når de
forholder seg til Tyskland.
Etter et besøk hos kommunist
ene i Køln høsten 1844 skriver Engels til Marx:
"Våre folk er svært aktive, men mangelsen på en skikke
lig støtte er likevel svært følbar.
Så lenge prinsipp
ene ikke blir framstilt logisk og historisk i et par
skrifter, som den nødvendige videreføring av gårsdagens
betraktningsmåte og av den forløpne historie, så lenge
vil arbeidet foregå i halvsøvne og de fleste vil famle
omkring i blinde".11
Engels1 erfaringer i England fører likevel til en annen
vektlegging av "prinsippene".
I England finner han at det
alt er utkrystallisert krefter som peker i retning av det
framtidige samfunnet. Han identifiserer først Richard
Owens bevegelse med disse kreftene, senere chartistbevegelsen. Når Engels teoretiserer omkring disse erfaringene,
ser det slik ut:
"I England har individene som sådanne, uten bevisst å
representere allmenne prinsipper, fremmet den nasjonale
utvikling og brakt denne nær sin avslutning. Bare her
har massene virket som masse: de har villet realisere
sine egne enkeltinteresser.
Bare her er prinsippene
blitt forvandlet til interesser før de kunne få innflyt
else på historien".12
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Denne situasjonen påvirker Engels1 *oppfatning
* * * * * *
av* de
* *intel
*
lektuelles oppgaver.
Siden de politiske prinsippene alt
er inkorporert i den faktiske utviklingen, blir konkrete
analyser, avsløringer og agitasjon det viktigste.
Det er
mot denne bakgrunnen vi må forstå Engels1 publisistiske
virksomhet i årene omkring 1845, hans Lage der arbeiten den Klasse in England3 hans politiske situasjonsrapporter
og hans moraliserende kritikk av den borgerlige politiske
økonomi.13 Når Malthus1 befolkningsdoktrine blir
drøftet, så er det som en "...infam, nederdrektig doktrine,
denne avskyelige blasfemi mot naturen og menneskeheten...",
når fabrikksystemet skal behandles, er det "for utførlig
å framstille dette systemets avskyelige usedelighet..."14
I lys av denne fokuseringen på den faktiske elendigheten
til massene, framstår de tyske intellektuelles teoretisering som ensidig og isolert fra det virkelige liv, ja
som "komisk" og "pompøs":
"Og som det sømmer seg for ekte teoretikere, har de til
nå - hos franskmennene, englenderne kjenner de nesten
ikke i det hele - ved siden av de mest allmenne prinsippene3 bare funnet det sletteste og mest teoretiske,
skjematiseringen av det framtidige samfunn, og de sosi
ale systemene, verdig sitt bekjentskap. Den beste
siden, kritikken av det bestående samfunn3
som er
hovedoppgaven ved all beskjeftigelse med sosiale spørs
mål, har man rolig skjøvet til siden."15
Sterkest kommer hans avgrensing mot "den tyske teorien"
til uttrykk i et brev til Marx i november 184416, der han
slutter seg til anti-rasjonalisten Max Stirners kritikk av
de abstrakte begrepenes herredømme17, og slår til lys for
at all teori må funderes i det empiriske og materielle,
med utgangspunkt i det "kjødelige individ".
I perioden mellom 1845 (Den tyske ideologi) og 1852 (Louis
Napoleons 18. Brumaire) blir Marx dratt i samme lei, men
ikke i samme grad som Engels. Dette henger sammen med at
nettopp i den fasen da hans "empiristiske" orientering er
sterkest (Den tyske ideologi) y blir det klart for han at
den franske og eksiltyske "kommunistiske" håndverkerbevegelsen ikke er den progressive revolusjonære kraft han hadde
forestilt seg. De politiske erfaringene fra Tyskland i
1848-49 bekrefter dette og utdyper avstanden til håndverkerkommunismen.
Samtidig blir chartistbevegelsens svakheter
som revolusjonær kraft tydelige, og i 1852, da rettssaken
i Køln mot Kommunistforbundet markerer slutten på Marx1
direkte engasjement i tysk politikk, og definitive orien-
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tering mot den engelske arbeiderklassen, ligger chartistbevegelsen med brukket rygg. Med unntak av en kort periode
ved midten av 40-tallet, savner således Marx en bevegelse
med en egendynamikk som peker framover mot revolusjonen,
og som sikrer at konkrete analyser får en adekvat politisk
funksjon.
Det eneste mulige utgangspunkt for en kommunis
tisk politikk blir en teoretisk plattform som beviser denne
politikkens nødvendighet. Men ut fra hvilken samfunnsfor
ståelse skulle denne nødvendigheten framstilles? Vi må
tilbake til den tyske diskusjonen.
LORENZ VON STEIN OG HISTORIEN SOM KLASSEKAMP
Hvis noen enkeltperson kan sies å ha vært skoledannende
for hele det tyske progressive intellektuelle miljøet, må
det ha vært Lorenz von Stein.
Hans bok, Sosialismen og
kommunismen i dagens Frankrikegav en forbausende klar
og systematisk klassekampteori som forklaring på utviklin
gen i Frankrike under og etter den store revolusjonen. Det
var en analyse av en type som det intellektuelle miljøet
ivrig hadde ventet på: Von Stein skrev om Frankrike, men
behandlet egentlig Tysklands framtid, ved å trekke ut av
den franske utviklingen de historiske nødvendigheter som
også ville sette seg igjennom der.
Når denne boken ikke har fått noen skikkelig behandling
innenfor Marx-forskningen, kan grunnen være at en har tatt
for god fisk de samtidige kommentarene til Engels, Moses
Hess og til dels Marx, som er avvisende og bagatelliserende. Disse kommentarene var til dels politisk motivert,
til dels røper de en posisjon som er mer idealistisk enn
von Steins.
Von Stein hevdet ikke bare at de sosialistiske
og kommunistiske ideene uttrykte interessene til en frem
voksende klasse, proletariatet.
Siden kampen mellom klas
sene, proletariat og borgerskap, utkrystalliserte den av
gjørende motsetning i tiden, ga disse ideene også tilgang
til de aktuelle historiske drivkreftene. En ny "Gesellschaftswissenschaft" måtte derfor ta utgangspunkt i prob
lemstillingene til de franske sosialistene og kommunistene,
selv om disse var ensidig utviklet. For Moses Hess og
Engels representerte slike tanker en profanering av For
nuften.
De kommunistiske ideene var et filosofisk og
vitenskapelig "nødvendig" åndsprodukt, "den praktiske
etikk" ifølge Hess.19
Utgangspunktet til von Stein er Hegels begrep om person
ligheten.
I sin streben etter frihet og allsidig utvik-
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ling, har franskmennene satt egdlitet på dagsordenen.
Men også privateiendom er en nødvendig forutsetning for
individets selvrealisering.
Blir det ikke da en uforson
lig motsetning mellom likhetskravet og privateiendommen?
I et håndverkersamfunn kan hver enkelt, ved å transformere
arbeid til eiendom, bli lik sin eiendomsbesittende med
borger. Det er først den industrielle produksjon som ba
serer seg på et skarpt skille mellom kapital og arbeids
kraft, som utelukker dette.
Det er denne produksjonen som
først danner de moderne klassene og gjør den antagonistiske
kampen ("entschiedene Gegensatz") mellom kapital og arbeid
til drivkraften i den moderne samfunnsutviklingen.
"...borgerskapet framstår i vår samtid ikke lenger som
massen av eiendomsbesittere generelt, men som de store
kapitalister og fabrikkherrer... Folket(peuple) derimot
er nå ikke lenger en betegnelse på alle ikke-eiere, men
nettopp på fabrikkarbeiderne blant dem."20
Siden disse klassene representerer de avgjørende interes
sene i samfunnet, framstår:
"...tilstanden på fabrikkstedene som en normaltilstand
for det viktigste spørsmål i den franske samfunnsmessige
utviklingen." 1
Disse sammenhengene tegner opp feltet for den nye "Gesellschaftswissenschaft".
Den må ta utgangspunkt i sosialøko
nomien, men dekke et større felt:
"De samme lover som fordeler industriens produkter på
enkeltpersoner, gir også samfunnsforholdene sin utforming
(Gestaltung). Et teoretisk system som begrenser seg
til industrien har altså ikke grepet om hele det feltet
som den virker innenfor. Det må favne videre, om alle
de relasjoner som eiendommen setter sitt preg på. På
den måten vil den dyperegående teori om industrien
måtte finne de lover som omfatter hele samfunnet, og
kunnskapen om dette er følgelig ikke bare en produksjonsvitenskap, men en samfunnsvitenskap, nemlig sosia
lismen."22
Vi har sett at vitenskapens forutsetninger er klassebetingede ideer. På samme måte er politikken et overbygningsfenomen, et uttrykk for klassekampen. Von Stein
skriver om julirevolusjonen:
"Kraften som den industrielle eiendommen kjempet med,
og den rikdommens makt, så vel som den intelligens,
som den hadde på sin side, ga den statsmakten i hende
nettopp i det øyeblikk da det gjaldt å danne en ny
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statsforfatning.
Derfor måtte denne statsforfatningen
i det alt vesentlige springe ut av industriens natur og
de krav dens herrer stilte. Og nettopp dette var det
faktisk som bestemte resultatet. Når det blir en livs
betingelse for industrien at eiendommen på samme tid er
sikret frihet og trygghet, så vil den gå inn for å under
legge seg kongedømmet1fullstendig, slik at ingen annen
vilje enn dens egen skal gjelde i staten. Men likevel
vil den måtte beholde kongedømmet, fordi det gir rom
for den fredeligste og sikreste realisering av den
faste, lovgivende vilje. Dette var målet for kampen,
og dette var resultatet av seieren."23
Marx hadde trolig lest von Steins bok før han kom til Paris
i oktober 1843. Bakgrunnen for hans avvisning av von
Steins politiske budskap er klar: det er nettopp på denne
tiden Marx slutter seg til "kommunistene" og deres identi
fikasjon av staten og privateiendommen som selve anstøtsteinene for enhver samfunnsharmoni. Vanskeligere kan det
synes å forklare at Marx ikke - bevisst - lar seg inspirere
av selve samfunnsanalysen til von Stein. Hos von Stein
fant han en ganske stringent analyse av den moderne klassedynamikken, med begrepet om proletariatet, definert som en
tendensielt enhetlig agerende industriarbeiderklasse, som
det mest originale elementet. Denne analysen var på den
ene siden atskillig mer "materialistisk" enn de overveiende
moral- og rett&filosofisk funderte arbeidene til de franske
sosialistene og kommunistene. På den andre siden ga den
klassekampen en mye klarere plassering som historiens motor
enn det vi finner hos de franske historikerne, Thierry,
Guizot o.a. Marx setter seg inn i begge disse gruppenes
skrifter etter sin ankomst til Paris, og Marxforskningen
har tradisjonelt konsentrert seg om dem, i tillegg til den
feuerbachske antropologismen.
Vårt materiale underbygger den følgende hypotesen. Når
Marx ikke bygger videre på von Steins konsepsjon, var grun
nen at han på dette tidspunktet ikke var på jakt etter en
klassekampteori. Når han i stedet i de nærmeste par årene
la til grunn Feuerbachs og Moses Hess1 antropologiske huma
nisme, var grunnen at denne hadde en sterkere politisk til
trekningskraft .
Den tradisjonelle teologiske forståelsen av Marx* utvikling
bryter sammen dersom denne hypotesen holder stikk. Marx’
utvikling er da ingen rettlinjet modningsprosess, der han
skritt for skritt avslører de borgerlige og småborgerlige
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konseps joner som gjør seg gjeldende i samtiden, og utvik
ler sin egen "vitenskapelige" plattform.
Det vil være
riktigere å si at han ut fra politiske motiver "velger"
mellom posisjoner som han finner i miljøet. Den teoretiske
tilnærming som fortoner seg som den politisk "riktige",
blir så utviklet - med kraft og konsekvens.
MOSES HESS OG MENNESKETS SELVFREMMEDGJØRING
Marx1 teoretiske gjeld til Feuerbachs antropologisme er
vel kjent, det samme er den fremmedgjøringstenkningen som
ligger i denne konsepsjonen. Noe mindre vekt har Marxlitteraturen lagt på det faktum at Moses Hess langt på vei
foregrep Marx* utarbeidelse av de polit-økonomiske og poli
tiske implikasjonene av denne tenkemåten. Det kan til og
med hevdes at Marx legger til grunn en analysemåte han har
lært av Hess.24
For Hess er det ikke klassekonfliktene som er de fundamen
tale motsetningene. Han går "dypere".
Det egentlige
grunnlaget for elendigheten er den praktiske egoismen som
isolerer menneskene fra hverandre i individuelle aktivi
tets sfærer, som bare kan knyttes sammen gjennom transak
sjoner på et marked. En rekke av de fremmedgjøringsmekanismer som vi ellers kjenner fra Feuerbach og Marx, er
ifølge Hess virksomme her. Mennesket blir spaltet av fra
fellesskapet, og siden det er et fellesskapsvesen, blir det
dermed spaltet av fra seg selv. Det må selge sine produk
ter på et marked, men siden skapende arbeid er å gi bestemt
form til ens eget vesen, innebærer også dette selvfremmedSiden pengene er det allmenne byttemiddelet på
gjøring.
markedet, får våre fremmedgjorte vesenselementer pengeform,
og siden pengene behersker markedet, får de fetisjkarakter.
I pengene framstår vårt fellesskapsvesen forvrengt, selvstendiggjort og som herskende makt over oss. Pengene er:
"... menneskets avhendede evner^ dets bortsjakrede livsvirksomhet.
Pengene er menneskeverdet uttrykt i tall,
de er stemplet på vårt slaveri3 vår trelldoms uutslette
lige brennemerke - mennesker som kan kjøpe og selge seg,
er nettopp slaver.
Pengene er det uttappede blodet til
de elendige, som fører deres umistelige eiendom, deres
innerste krefter, deres livsvirksomhet selv, til mar
kedet, for å bytte det mot deres avkappede hoder, en
såkalt kapital„ for så å fortære deres eget fett på
kannihalsk vis.
- Og vi er alle disse elendige! ... Og
la det være klart, ikke bare vi proletarery også vi
kapitalister er disse elendige, som suger vårt eget blod,
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som fortærer qq$ selv.
Ingen av oss kan leve vårt liv
i fri aktivitet, vi kan ikke skape eller virke for
hverandre. 25
På tross av MarxT naturlige aversjon mot slike moralistiske
utgytelser, er den teoretiske konsepsjtfnen hans før 1845
den samme som Hess*. Målsettingen med kritikken av den
politiske økonomien, f.eks. i Økonomisk- filosofiske manu
skripter> er å vise at kategoriene i den klassiske økono
mien ikke er naturgitte, men har sitt opphav i fremmedgjøringsmekanismer:

"I pengene ... kommer det fullstendige herredømmet til
den fremmedgjorte gjenstand over mennesket til uttrykk.
Det som før var personens herredømme over personen, er
nå det allmenne herredømmet til gjenstanden over personen> produktets herredømme over personen.”26
Hva er de sosiale forutsetninger for fremmedgjøringstenk
ningen? Det er blitt argumentert for at denne representerer
et underliggende tema hos den tyske idealismen, så langt
tilbake som til Hølderlin og Schiller.27 Temaet spiller
på kontrasten mellom det klassiske dannelsesidealet - den
allsidig dannede person, myndiggjort gjennom innsikt i den
totaliteten han er en del av - og den spesialisering, ar
beidsdeling, lagdeling og institusjonalisering som 'finner
sted i det moderne samfunnet. Det må være rimelig å anta
at venstrehegelianernes generasjon opplevde denne konflik
ten som særlig prekær, både ut fra de aktuelle samfunns
prosessene i Tyskland og sin egen sosiale ”fremmedgjøring”.
Men når disse ideene spilte en stor rolle i sosialistiske
og kommunistiske opposisjonskretser på 40-tallet, var
grunnen at de fant en klangbunn i erfaringene til en stor
sosial gruppering, nemlig håndverkerne og spesielt hånd
verkersvennene.
De opplevde for det første hvordan markedet
brøt ned laugsvesenet og dets tradisjonelt etablerte priser.
Fengene syntes å ha overtatt kommandoen, med en sosial
nedvurdering av så vel arbeidet som arbeideren som følge.
Vi finner dette temaet utbrodert hos håndverkerstandens
egne teoretikere, slike som Proudhon og Weitling, hos den
siste i termer som ligner Hess1.28 For det andre fant det
sted en storstilt proletarisering av håndverkersvenner i
denne perioden, særlig i Frankrike. Forlagssystemet, sammen
med en standardisering av produktene, skapte billige masseprodukter innen bekledning, skotøy, møbler og tekstil.
"For all the old-line handicraftsmen, still thinking in
terms of quality of workmanship and enjoying the dignity
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of independence, the mass-production climate created by
confection (readymade production) must have had devastat
ing psychological effects.”29
Når Marx hevdet at de to viktigste aspektene ved den
moderne fremmedgjøring er at arbeideren mister kontrollen
med sine egne arbeidsprodukter3 som han har lagt sitt eget
vesen inn i, og at han ikke lenger kan bestemme over selve
arbeidets utførelse^ og at han dermed er blitt fremmed
for sin egen livsaktivitet, den som gir hans potensielle
vesen en bestemt form, så måtte dette passe som hånd i
hanske til håndverkersvennenes erfaringer. Disse svennene
samlet seg da også i stort antall (100 000 - 200 000) i
Cabets kommunistiske bevegelse. Weitling rekrutterte fra
de samme grupper i Tyskland, om enn i mindre omfang.
Marx er unntaket fra Engels1 påstand om at "...tyskerne
blir kommunister^å filosofisk vis, gjennom slutninger fra
grunnsetninger."
Marx tar ikke dette skrittet, selv om
det "logisk" følger av hans kritikk av Hegels rettsfilosofi,
før han kommer til Paris og møter de kommunistiske hånd
verkerne, for ^^"menneskenes brorskap ikke er noen frase,
men sannhet".
Marx har funnet den "praktiske kraft" som
han, med sin "realistiske" holdning, alltid søker etter og
orienterer seg ut fra politisk.
Så lenge Marx holder fast
ved at håndverkerproletariatet er den progressive kraft
som skal utrydde fremmedgjøringen og skape det nye sam
funnet, holder han også fast ved den antropologiske huma
nismen, som er det adekvate teoretiske uttrykket for dette
proletariatets samfunnsposisjon.
Denne sammenhengen kommer tydeligere fram om i ser på den
samfunnsforståelsen og de politiske implikasjoner som Hess,
og Marx etter han, fant i fremmedgjøringskonsepsjonen.
Feuerbach selv delte i hovedsak Hegels - og opplysningstenkningens generelle - syn på historien som en oDpadBtigende prosess. Fremmedgjøringen var således på retur.
For Hess og Marx tiltar fremmedgjøringen med aksellererende
hastighet.
Begrunnelsen for dette blir ikke gitt gjennom
en analyse som tar utgangspunkt i økonomiske og sosiale
strukturer, men i bestemmelsen av en spalting i det mennes
kelige vesen som i prinsippet blir skapt av privateiendom
men som sådan, og som i det aktuelle samfunnet er i ferd
med å bli utdypet på katastrofalt vis. Marx blir her offer
for den tendensielt ahistoriske tenkemåten som antropologismens fundering i en tese om en gitt menneskenatur inne

56

bærer. Når Marx bryter med denne konsepsjonen til fordel
for produktivkrefter/produksjonsforhold-paradigmet, vender
han "tilbake" til den "normale" historieforståelsen, slik
vi finner den hos f.eks. Hegel og von Stein.
Men denne antropologiske katastrofismen gjør det mulig for
Marx å bevise både revolusjonens nødvendighet og dens aktu
alitet. Det er her snakk om et "bevis" i tillegg til "be
viset" for at den samfunnsutviklingen vi finner i England
og Frankrike også vil ramme Tyskland - om ingenting radi
kalt skjer. Marx "beviser" at revolusjonen ikke forut
setter industrialisering, nettopp fordi det nye samfunnet
skal grunnlegges gjennom en revolte mot den umenneskeliggjøringen som i prinsippet rammer håndverkerproletaren
like sterkt som industriarbeideren.
Det er ikke her snakk om noen egentlig klassebevissthetsproblematikk. Det er ikke noen bevissthet om klasseinte
ressene til håndverkerproletariatet som setter det i be
vegelse. Den sanne revolusjonære bevissthet er bevissthet
om hva det vil si å være menneske.
Som den mest lidende
"klassen" er håndverkerne i beredskap for å handle på vegne
Siden det er
av menneskeheten, som universell klasse.
bevisstgjøringen om den radikale fremmedgjorthet som skal
utløse det revolusjonære potensialet,
får Marxf teoretiske
arbeid i denne fasen umiddelbart en agitatorisk funksjon.
"Beviset" skal direkte utløse handling.
Denne form for
naivitet forlater Marx for godt i 1845.
MELLOM "STRAUBINGERS" OG INDUSTRIARBEIDERKLASSEN
Hovedgrunnene til Marx1 "brudd" med håndverkerkommunismen,
er Engels1 identifisering av en ny revolusjonær kraft, in
dustriarbeiderklassen, og negative politiske erfaringer
med håndverkerbevegelsen.
Engels1 analyser av klassefor
holdene i England gav Marx et materiale som drastisk ut
videt den politiske horisonten som han hadde dannet seg
ut fra sine tyske og franske erfaringer.
Die Lage der arbeitenden Klasse in England var ikke teoretisk nyskapende.
Situasjonen til den engelske arbeiderklassen blir i prin
sippet subsumert under fremmedgjøringskategoriene. Men
dette perspektivet blir her i stor grad eit påheng til
selve analysen, det styrer ikke opparbeidelsen av materi
alet på noen avgjørende måte. Engels lager distinksjoner
og framhever trekk ved utviklingen i England som impli
sitt bryter med fremmedgjøringsparadigmet. Den sentrale
faktoren i dannelsen av det revolusjonære potensialet var
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i Økonomisk-filosofiske manuskripter (0FM), utviklingen av
markedet og — med en senere terminologi — kapitalens formale
underordning av arbeidet. Hos Engels kommer det inn et
avgjørende historisk vendepunkt med arbeidets underord
ning under fabrikkvesenet, under den maskinelle produksjon.
Dette representerer ikke bare en sterkere grad av fremmed
gjøring, slik det hadde gjort for Marx i ØFM.
"Når vi alt
har sett hvilken omveltning i de samfunnsmessige forhold
ene til underklassen en eneste klosset maskin som Jenny
skapte, kan en ikke lenger undre seg over hva et full
stendig integrert, finstemt maskineri fører til".32 I
kontrast til industrikapitalismen framstiller Engels forlagssystemet nærmest som et idyllisk produksjonssystem.
Proletariatets klassekamp blir på utvetydig vis knyttet
til industrialiseringen:
"...fabrikkarbeiderne, disse
eldste barna til den industrielle revolusjonen, har fra
begynnelsen vært kjernen i arbeiderbevegelsen og (...) de
andre har sluttet seg til denne i samme grad som hånd
verket deres ble grepet av industriens omslag".33 Nå
"...når mestrene selv blir trengt til side av fabrikan
tene,... blir proletariatet først en virkelig, fast
klasse av folket, mens det tidligere ofte bare var en
gjennomgang til borgerskapet. Den som nå blir født som
arbeider, har ingen annen utsikt enn å bli værende
proletar på livstid. Først nå er altså proletariatet
i stand til å utvikle en selvstendig bevegelse.1,34
I dette ligger det ikke bare en framheving av den engelske
arbeiderklassens ledende revolusjonære rolle, men også en
bestemmelse av håndverkerproletariatets tvetydige klasseposisjon, som kunne tjene som utgangspunkt for en kritikk
av de "reaksjonære" utopiske tendensene innenfor håndverkerproletariatet, "straubinger"-tendensene.
Etter "brud
det” med håndverkerkommunismen identifiserer Engels prole
tariatet med industriarbeiderklassen, ikke engang manufakturarbeideren tilhører proletariatet.35
Når Marx tilla det engelske materialet så stor betydning,
skjedde dette på bakgrunn av negative erfaringer med hånd
verkerkommunismen, både på det personlige, det politiske
og det organisasjonsmessige plan.
"Straubingernes"36 framtidssamfunn skulle bygges opp om
kring menneskets sanne vesen, den frie, skapende bruksverdiprodusenten.
Den praktiske politikken begrenset seg
i hovedsak til å drive propaganda for denne utopien. De
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ulike sosialistiske (Proudhon, de sanne sosialister) og
kommunistiske (Cabet, Weitling) retningene hadde en noe
forskjellig oppfatning av dette framtidssamfunnet. Men
de awiste alle en partipolitikk basert på klare klasse
interesser 37 og oppbyggingen av en slagkraftig organisa
sjon med et revolusjonært formål. Voldelig revolusjon tok
de avstand fra. Høsten 1844 rensket Cabet ut voldstilhengerne fra sin organisasjon, som ble en ren pasifistisk
bevegelse.38 Proudhons brev til Marx av 17. mai 184639,
der han uttrykker sin skepsis til Marx1 organisasjonsar
beid, plasserer ham klart innenfor ffstraubingerM-leiren.
"Straubingerne" ville realisere sine utopier her og nå:
man ville styre utenom industrialiseringen, organisering
av håndverksproduksjonen var løsenet.
Den "straubinger"-organisasjonen som Marx og Engels
direkte er involvert i, er "De rettferdiges forbund", som
organiserer eksiltyske håndverkere i Paris og i London.
Mens Engels oppholder seg i Paris høsten 1846 ligger han
stadig i krig med kommunistledere, bl.a. Ewerbeck
Cabets
medarbeider, som innvier håndverkere i "den sanne menneskehets hemmeligheter".40 Engels forsøker å overbevise
dem om den voldelige revolusjonens nødvendighet.41 Marx
hadde brutt samarbeidet med Weitling på vårparten.42
Men det finnes andre holdninger blant håndverkerne.
Folk
som Karl Schapper og Joseph Moll ønsker å skape en slag
kraftig klasseorganisasjon, som skal være ledende i den
revolusjonære kampen. De er heller ikke prinsipielle mot
standere av industrialiseringen. Dé)t er denne tendensen
som ligger til grunn for dannelsen av Kommunistenes For
bund (1847), som Marx og Engels blir dominerende ledere
innenfor og som vedtar Det kommunistiske manifest som sin
plattform. Men så sent som i januar 1848 er det "straubinger"-tendensene som dominerer også innenfor KFfs av
deling i Paris. Forholdet mellom den politikken som fulgte
av Manifestet og forbundets klassegrunnlag måtte nødvendig
vis bli problematisk. Engels: "Weitlingeriet og proudhonisteriet er virkelig et fullstendig uttrykk for disse
eslers livsforhold".4 3
PRODUKTIVKREFTER OG PRODUKSJONSFORHOLD
Marx* bitende og suffisante oppgjør med håndverkerkommunismen og dens filosofiske overbygninger, virker noe anstrengt
om vi ser det i lys av dets implisitte selvkritiske karak
ter. Men det viser i alle fall at viljen til en radikal
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nyorientering var til stede. Nå var viljen sterkere enn
evnen. Når fremmedgjøringstenkningen og antropologismen
generelt klinger med som et, rett nok svakt aksentuert,
men "paradigmatisk" nødvendig grunntema i den videre
teoriutviklingen, f.eks. i Kapitalen^ er grunnen at Marxf
grunnleggende politiske engasjement fremdeles blir inngått
på vegne av menneskeheten.
Industriarbeiderklassen av
løser håndverkerproletariatét som den "universelle klasse”.
Marx1 distanse til den engelske arbeiderklassen umuliggjør
en identifikasjon med de interesser og behov som den fak
tiske arbeiderbefolkningen artikulerer. Marx forblir
fremmed overfor ”arbeiderkulturen”, ja selv overfor arbeiderns fagforeningserfåringer.
De "verdier” som kommunismen
skal ivareta, kan derfor bare identifiseres med utgangs
punkt i et abstrakt menneskebegrep.
Dette begrepet for
andrer seg lite hos Marx, selv om han etter 1845, fra
skriver mennesket vesensegenskaper.
"Bruddet" får likevel radikale konsekvenser for den teore
tiske analysen.
Mens antropologismen genererte en beskriv
else av en sosial tilstand, skapt av privateiendommens forkvakling av menneskenaturen, kommer nå de spesifikke, his
torisk frembrakte, sosiale former som arbeidet er under
lagt, i fokus. Det er disse formene som først skaper
industriarbeiderklassen, og det er deres nåtidige og fram
tidige dynamikk ("det revolusjonære element i konkurransen
og storindustrien" 43), som med nødvendighet genererer en
revolusjonær politisk prosess.
Så om meningen med revolu
sjonen i siste instans blir å fjerne fremmedgjøringen, så
er ikke lenger kreftene som skaper et revolusjonært poten
siale, identifiserbare ut fra fremmedgjøringsperspektivet.
Marx1 nye metodeorientering har i første rekke sin bakgrunn
i dette. Den tyske ideologien insisterer på en nærmest
empirisk opparbeidelse av konkrete historiske prosesser.
Dette innebærer at kompleksiteten og omfanget til det
teoretiske arbeidet tiltar radikalt. Men det politiske
perspektivet tilrettelegger likevel stoffet på en bestemt
måte.
En hovedoppgave for den politiske økonomien blir
således å gripe - i sin indre sammenheng - alle de økono
miske mekanismene som former de eksistens- og arbeids
vilkår som konstituerer arbeiderklassen som revolusjonært
subjekt.
Generelt blir både det teoretiske analysearbeidet og det po
litiske organisasjonsarbeidet tilrettelagt i lys av en
framtidig situasjon: den revolusjonære krisen. På tross av
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den programmatiske empirismen i Den tyske ideologienblir
derfor analysene ikke "konkrete". De blir rett nok nyan
serte og komplekse, men det er tale om en abstrakt kompeksitetj
der samspillet av de strukturer som dynamisk bidrar
til å utforme den fremtidige revolusjonære situasjonen,
blir framstilt. Analysearbeidet får en teleologisk pregning: det historiske målet definerer hvilke trekk ved nå
tiden som har krav på interesse. Disse teleologiske ana
lysene har to "bruksaspekter". På den ene siden er de
tiltenkt en handlingsorienterende funksjon, ikke her og
nå, i kampen for umiddelbare klassekrav, men i det endelige
revolusjonære oppgjøret; på den andre/siden har de en ideoideologisk funksjon; de skal legitimere arbeiderklassens
generelle historiske misjon.
Begrepsparet produktivkrefter/produksjonsforhold er ypper
lig egnet til å ta vare på en slik teleologisk problema
tikk. Det gir en ramme for en klassekampdynamikk med
garantert seier for en bestemt klasse.
Selve ideen om produktivkrefter forstått både som nøkkelleddet
i den økonomiske utviklingen i snever forstand og som en
vesentlig samfunnsformende faktor, har sitt utspring i den
tyske sosialøkonomien.
I Das nationale System der Politisehen Oeconomiegår Friedrich List til frontalangrep på
Adam Smiths politiske økonomi.
Smith legger nok vekt på
de "produktive krefter", men når han undersøker forutset
ningene for arbeidets produktivitet
"...kommer han ikke lenger enn til arbeidsdelingen, og
denne forklarer han kun ved hjelp av byttet, økningen
i de materielle kapitalene og markedets utbredelse.
Straks synker hans lære stadig dypere i materialisme,
partikularisme og individualisme.
Hadde han fulgt opp
ideen om "produktivkraft", i stedet for å la seg domi
nere av ideen nverdi9
bytteverdi”så ville han ha
måttet nådd den innsikt, at ved siden av en Verditeori
må det stå en selvstendig teori om produktivkrefter.
List er det nye tyske borgerskapets utilslørte talsmann.
Men den tyske tilbakeliggenheten i forhold til et verdens
marked som blir behersket av England, gjør flid, sparsomhet
og arbeidsdeling til utilstrekkelige kilder til nasjonal
rikdom.
Smith har ifølge List oversett de dypereliggende
årsakene til arbeidets produktivitet og dermed til Englands
økonomiske overlegenhet.
Det er fordi disse årsakene alt
er til stede i England at de abstrakte markedsmekanismene
får sin betydning.
For at Tyskland skal overvinne sin
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tilbakeliggenhet trengs det ikke bare vernetoll i en over
gangsfase, men også en
.vitenskap som lærer oss hvordan
produktivkreftene blir vekket og pleiet og hvordan de blir
undertrykt og tilintetgjort.”46 Disse produktivkreftene
er i tillegg til rene naturressurser, vann-, vind-, og
maskinkraft, transportkraft, handel, skipsfart og kolonier,
politiske institusjoner, undervisning og vitenskap, etc.,
etc.
Siden det er en samfunnsoppgave å utvikle disse kreftene,
blir Smiths individuelle entreprenør hos List byttet ut
med statsmannen som krumtappen i det økonomiske liv. Hans
budskap er primært politisk; en forutsetning for et rikt
Tyskland er en politisk ledelse som går i bresjen for po
litisk modernisering, utbygging av infrastruktur, osv.
Dette gir den politiske økonomien en "totaliserende” inn
retning, for øvrig i tråd med intensjonene til den sam
tidige tyske "Gesellschaftswissenschaft". Men perspektivets forankring i et handlingsimperativ gir teorien et
"idealistisk" preg: økonomisk utvikling kan forseres gjen
nom politisk vilje, uten å måtte vente på de økonomiske
lovers "usynlige hånd".
Grensene mellom den politiske økonomien og historieviten
skapen blir flytende hos List. Men det er først hos Wil
helm Schulz vi finner en systematisk historieteori med
produktivkrefter som kjernebegrep, bygget etter en hegliansk, omsnudd, "materialistisk", modell.
Schulz presiserer
det utflytende produktivkraftbegrepet til List, og lar det
i hovedsak dekke produksjonsinstrumenter og temmede natur
krefter.
Produktivkraftsutviklingen er et resultat av "...de ufor
anderlige lovene til produks j onsbevegelsen.1,4 7 Den former
4 hovedstadier,
der "hvert lavere blir grunnlaget for et
høyere": sanker/jeger-stadiet (tilsvarer håndarbeid uten
redskaper),
jordbruk-stadiet (tilsvarer håndverk; håndmølle, trekkdyr blir nevnt her), manufaktur-stadiet (selve
den sosiale arbeidsdelingen er en produktivkraft) og maskinvesenet.48
De fysiske produksjonsinstrumentene blir fokuseringspunkt
for vitenskapen:
"...vi slutter fra den materielle produksjonens verktøy
og maskiner til den materielle kulturs generelle til
stand, fordi disse arbeidsinstrumentene, idet de er
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produkter av (den materielle) kultur, bærer vitnemål
om denne."49
Schulz nærmer seg et begrep om produksjonsmåte (Productionsweisse), som det følgende sitatet viser. - Klasse
delingen og klassekampen blir, som hos von Stein, knyttet
til den maskinelle produksjonen.
Også Schulz er sosialliberalist. Mens produksjonen er underlagt uforanderlige
lover, kan fordelingen styres politisk.
"Innføringen og forbedringen av maskiner gir hele sam
funnet en gevinst, og det er bare statens simpleste
plikt å formidle overgangen fra en produksjonsmåte til
en annen, og sørge for at den ikke skaper ødeleggende
ulemper for bestemte klasser."59
Schulz opererer likevel med en basis-overbygnings-konsepsjon: "...statslivet, eller den totale politiske produk
sjon, må følge de allmenne produksjonslover."51 Lovgiv
ningen må f.eks. i grove trekk følge "karakteren til og
omfanget av produksjonen".52
Schulz har kun forakt til overs for samtidens kommunisme.53
De sosiale motsetningene skal på kort sikt mildnes gjennom
fordelingspolitikk, på lang sikt oppheves gjennom en auto
matisering som gjør proletariatet overflødig som økonomisk
kategori.
Von Stein, List og Schulz er alle talsmenn for
det nye tyske borgerskapet, Tysklands modernisering og in
dustrialisering er overordnede mål for dem. Von Stein og
Schulz leverer den sterkeste "vitenskapelige" legitimering
av dette politiske perspektivet, med sin "påvisning" av
privateiendommens og industrialiseringens historiske nød
vendighet .
Marx1 brudd med håndverkerkommunismen innebærer at arbeider
klassens rolle som hovedperson i det historiske drama blir
skjøvet inn i framtiden.
Kommunismens epoke kan først
inntreffe når borgerskapet har fullført sin oppgave. Denne
tidsforskyvningen gjør det mulig for Marx å "overta" et
historieskjerna som er utviklet i et annet klasseperspektiv
enn hans eget, cg han kan tilkjenne privateiendommen, men
framfor alt produktivkraftsdynamikken, den progressive his
toriske funksjon som f.eks. Schulz tilla dem. Marx’ origi
nale bidrag blir, i tillegg til utviklingen av presise begreper for produksjonsforholdene som strukturelle relasjo
ner, å påvise nødvendige, "dialektiske", motsetningsforhold
mellom produktivkrefter og produksjonsforhold, motsetninger
som ville måtte fortette seg til en revolusjonær krise.
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Gjennom denne vrien kan en ny klasses historiske misjon
legitimeres, og dens samfunnsskapende øyeblikk kan plasseres
eksakt i et historisk, "nødvendig”, utviklingsskjema,
MarxT teoretiske og politiske nyorientering kuliminerer i
Det kommunistiske manifest. Manifestet er den best av
rundede syntese av teoretisk analyse og politisk program
som Marx og Engels noen gang produserte, og de korrigerte
den aldri på vesentlige punkter.
Det sentrale temaet er
hvordan dialektikken mellom produktivkrefter og produk
sjonsforhold resulterer i kriser og revolusjon. Det teleologiske perspektivet er overordnet: den økonomiske utvik
lingen fører til stadig dypere kriser, generelt "modner"
den økonomiske dynamikken samfunnet for revolusjon.
"I årtier har industriens og handelens historie bare
vært historien om de moderne produktivkrefters opprør
mot de moderne produksjonsforhold, mot de eiendomsfor
hold som er en livsbetingelse for bursjoasiet og dets
herredømme. Vi behøver bare å nevne handelskrisene som
ved sin periodiske tilbakevending stadig mer truer med
å sette hele det borgerlige samfunns eksistens i fare...”
"Vår tidsalder, bursjoasiets tidsalder, utmerker seg
imidlertid ved at den har forenklet klassemotsetningene.
Hele samfunnet deler seg mer og mer i to store fiendt
lige leirer, to klasser som står mot hverandre: bursjoasi og proletariat.” ..."Proletariatets interesser, dets
levevilkår blir mer og mer ensartet3 idet maskineriet
mer og mer utvisker arbeidets differensiering og nesten
over alt trykker lønnen ned på et like lavt nivå. Den
voksende konkurransen innenfor bursjoasiet og handelskrisene som er en følge av denne, gjør arbeidslønnen
stadig mer ustabil. Den hurtige og ustanselige forbed
ringen av maskineriet gjør arbeidernes livsstilling mer
og mer usikker.
Sammenstøtene mellom den enkelte ar
beider og den enkelte borger får mer og mer karakteren
av et sammenstøt mellom to klasser.” Selv om arbeider
klassens organisasjoner stadig blir sprengt, oppstår de
på nytt, ”sterkere3 fastere, mektigere". Klassekampen
blir skjerpet gjennom krisene, borgerskapets ”undergang
og proletariatets seier er like uunngåelige".^
MARX OG DEN TYSKE ARBEIDERBEVEGELSEN, 1848-50
Manifestet var KFs politiske plattform og Tyskland dets
operasjonsfelt.
Selv om deres politikk var utformet med
en framtidig situasjon for øye, kunne kommunistene under
engelske forhold [forestille seg en reell kobling mellom
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de dagsaktuelle klasseinteressene og den revolusjonære
målsettingen, kommunistene "...kjemper for å realisere
arbeiderklassens umiddelbart foreliggende mål og interes
ser, men de representerer i den nåværende bevegelse sam
tidig bevegelsens framtid”.55 I Tyskland, der borger
skapets revolusjon stod på dagsordenen, krevde proletari
atets revolusjonære målsetting at det lot sine interesser
underordne borgerskapets.
Marx slo da også fast at KF skal
ta utgangspunkt i ”helhetsbevegelsens interesser”.
Han
tolket dette slik at verken de kortsiktige eller de lang
siktige interessene til arbeiderne kunne artikuleres med
noen styrke av betydning.
I sin virksomhet som redaktør
for Neue Rheinisehe Zeitung (NRZ) fra april 1848, la Marx
i hovedsak perspektivene fra Manifestet til grunn, men
Manifestet selv fikk ikke lov å spille noen politisk (pro
pagandistisk) rolle. KF utarbeidet i mars 1848 et arbeids
program for Tyskland ("Forderungen"), som inneholdt 17, i
hovedsak radikale, demokratiske krav. Men selv dette
brøt for sterkt med "helhetsbevegelsens interesser”.55
Implikasjonen av dette var at KF som organisasjon ikke
hadde noen plass i den tyske revolusjonære prosessen, noe
Marx stilltiende innså. Han benyttet sin ”generalfullmakt”
som leder for forbundet til å avvikle dets politiske ar
beid. KFs plass fylles av "Partei Neue Rheinische Zeitung”, en "tendens” som blir definert gjennom Marx1 artik
ler i, og redaksjonelle linje for NRZ, et "Organ for demo
krati".- Med utgangspunkt i "helhetsbevegelsens interes
ser", blir hovedtemaet i NRZ klassedynamikken i den tyske
borgerlige revolusjonen, som Marx modellerer etter den
franske.
Fra et radikalt, demokratisk og republikansk
ståsted forsøker han å la avisen virke som en pådriver på
den politiske prosessen, med sikte på en selvstendiggjøring
av borgerskapet og et gjennomslag for dets "rene" klasse
interesser.
I Koln eksisterer det i 1848 en arbeiderforening med 6 7 000 medlemmer, i hovedsak håndverkere, med KF-medlemmet
Andreas Gottschalk som leder. Mellom Gottschalk, en Weitling-inspirert lege som arbeidet i arbeiderkvarterene i
Koln, og som ønsket en selvstendig arbeiderpolitikk basert
på umiddelbare klassekrav, og Marx, som ønsket å se arbei
derforeningen i rollen som støttespiller for borgerskapet,
kom det til et dramatisk brudd i mai 1848. Gottschalk ble
straks etter fengslet for sin politiske virksomhet, og Marx
fikk kontroll over foreningen, en tid som formann.
Etter
at Gottschalk ble satt fri, startet han sin egen avis, der
han bittert angrep MarxT linje:
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”Hva er hensikten med en slik (borgerlig) revolusjon?
Hvorfor skulle vi, proletariatets menn, spille vårt
blod for denne? Må vi virkelig frivillig dukke ned i
det råtnende kapitalistiske herredømmets skjærsild for
å unngå et middelaldersk helvete, slik du, herr predi
kant, proklamerer, for at vi derfra skal kunne nå din
kommunistiske tros flyktige himmel?”57
Marx? innflytelse blant proletariatet i Koln ble svekket
i takt med at borgerskapets politiske impotens, og dermed
også det fåfengte i Marx’ klassesamarbeidspolitikk, ble
tydelig for enhver. For Marx selv blir det klart at hans
teoretiske forståelse av klassedynamikken i den borgerlige
revolusjonen har vært mangelfull.
I en viktig artikkel
serie i desember 1848 (’’Borgerskapet og kontrarevolusjo
nen”) kommer et mer nyansert syn på revolusjonsprosessen
til uttrykk, et syn som peker fram mot 18. Brumaire. Men i for
hold til proletariatet får disse innsiktene ingen annen
betydning enn at propagandaen for de langsiktige klasse
interessene blir trappet opp, f.eks. blir Lønnsarbeid og
kapital trykket i NRZ.
Marx’ og Engels1 politiske aktivitet i Tyskland må karak
teriseres som mislykket. Den falt mellom to stoler: den
forvirret og passiviserte arbeiderne, og den maktet ikke
å bidra til en borgerlig ’’seier”. Det ligger også en viss
selvkritikk i ’’sirkulæret” fra mars 1850, ® der de slår
fast at arbeiderpolitikkens alfa og omega er den selvsten
dige klasseorganiseringen. KF skal bygges opp igjen, med
organisering av proletariatet og propagandering av de lang
siktige klasseinteressene som de primære mål.
Men noen svekkelse av det teleologiske perspektivet innebar
ikke dette. Tvert imot, erfaringene fra Tyskland hadde be
kreftet analysen i Manifestety dog var Tysklands tilbakeliggenhet og kompleksiteten i revolusjonsbevegelsen større
enn beregnet. En proletarisk revolusjon må derfor skytes
10 - 20 - 50 år inn i framtiden. Disse vyene skaper nye kon
flikter i forbundet. Marx ser ”straubinger”-tendenser bak
de revolusjonære aktivistenes utålmodighet:
”Den tyske nasjonale tenkemåte blir satt i stedet for
Manifestets unierselle, og de tyske håndverkernes nasjo
nalfølelse blir smigret...
I stedet for de virkelige
forhold, blir viljen framhevet som det viktigste i revo
lusjonen.”59
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KF blir sprengt og går i oppløsning, for øvrig med poli
tiets hjelp.
Ville en annen arbeiderpolitikk vært mulig i 1848? I "Verbruderungs"-hevegelsen finner vi et eksempel på en slik
politikk, et eksempel som sannsynliggjør en påstand om at
den teleologiske revolusjonsdynamikken som Marx opererte
med, skygget for de muligheter for koplinger mellom de
gitte klasseinteresser og et langsiktig organisasjonsarbeid
med revolusjonære perspektiver, som faktisk forelå.
"Verbruderungs"-bevegelsen hadde, med sine 18 000 medlemmer og
sin omfattende virksomhet, en langt større innflytelse i
Tyskland enn KF og NRZ, og var en viktig forløper for den
fagorganisering som skjøt fart i 1860-årene.
Den ledende
personen i bevegelsen var Stephan Born, en Marx-elev som i
utgangspunktet stod på Manifestets grunn, men som ble
fanget opp av den spontane håndverkerbevegelsen, og ble
koordinator for ulike selvhjelpsaktiviteter: sykekasser,
reisekasser, produksjonsfellesskap, omsetningskooperasjon.
Born gikk ikke imot industrialisering, og han awiste kra
vene om laugsmonopol.
Han krevde at staten garanterte
retten til arbeid, og en statlig politikk som lindret industrialiseringens negative effekter.
Oppslutningen om
"Verbruderung" viser at det var mulig å trekke deler av
håndverkerproletariatet over på en politisk linje som
hadde avskaffelse av deres håndverkerstatus som logisk
konsekvens. Men forutsetningene for dette var at en tok
vare på de dagsaktuelle kravene, krav som måtte bli preget
av håndVerkererfåringene. Her ser vi enda en grunn til at
Marx ikke kunne artikulere noen selvstendig arbeiderpoli
tikk i 1848. De klasseinteressene som Marx kunne ha tenkt
seg å bygge en slik politikk på, eksisterte knapt i det
ikke-industrialiserte Tyskland.
"Verbruderung" måtte for
tone seg som en "straubinger"-tendens.60

TEORI UTEN POLITIKK; 1852-64
I 1852 er "venstresidens" diskusjon om ulike modeller for
det framtidige tyske samfunnet definitivt over.
Reaksjonen
rår. Den politiske troverdigheten til venstresidens poli
tiske prosjekter, både de sosialistiske og de sosial-liberalistiske, er borte.
Dermed mister også det teoretiske
forsøket på å utvikle en "Gesellschaftswissenschaft" sine
forutsetninger. Ved universitetene setter nå oppbyggingen
av enkeltvitenskapene inn. De politisk radikale intellek
tuelle forsvinner til nye sysler, eller de akkommoderer
seg. Den arbeidsløse akademikeren von Stein skriver i 1852
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at han selv har bidratt til den "svært betenkelige" ten
densen til å ta utgangspunkt i utbyttingen av det "kapitalløse arbeidet", og slutte at
"...også hele samfunnets bevegelse utelukkende er under
lagt de lover, som bestemmer over det økonomiske liv,
slik at hele "Gesellschaftswissenschaft" i grunnen ble
redusert til en ren refleks av de økonomiske lover og
prosesser."61
Von Stein får sans for romantiKkens verdier: "Heimatgefuhl", "Liebe und Stolz", "das Gemut und seine Macht". Et
par år senere blir han professor i Wien.
Bjørn Gunnar Olsen, 1983:
"(Blindernfolk) har skrevet haugevis av bøker om Revo
lusjonen. Men nå, når revolusjonen kunne behøves, når
de enkle paroler er nødvendige for å stanse galskapen i
våpenkappløpet, når arbeidsmarkedet går til helvete, nå
løper de fra det hele og er begynt å analysere sjelen

Marx og Engels stod temmelig ensomme igjen på valen. De
holdt fast på sitt politiske prosjekt, og trakk derfor også
med seg den "Gesellschaftswissenschaft", som hadde mistet
sin offentlighet og sin forankring i et nokså bredt intel
lektuelt strømdrag. Men både teoretisk og politisk var
operasjonsfeltet nå England.
I desember 1857 skriver Marx til Engels at han arbeider
som gal for å sammenfatte sine økonomiske studier før synd
floden kommer. Revolusjonen er nær. Engels stemmer i:
"1848 sagten wir: jetzt kommt unsere Zeit, and sie kam
in a certain sense, diesmal aber kommt sie vollståndig,
jetzt geht es um den Kopf".63
I denne situasjonen legger Marx ned et omfattende analyse
arbeid. Det foregår på to nivåer.
På det ene finner vi
"Grundrisse"3 en utforskning av kapitalen "im allgemeinen",
på det andre en mengde avisartikler om den aktuelle øko
nomiske utviklingen. De økonomiske sidene ved krisen blir
undersøkt i detalj, børs, kreditt, handel og produksjon
blir behandlet.
Marx diskuterer ikke den engelske arbeiderklassens konkrete
økonomiske, organisasjonsmessige og ideologiske situasjon,
som en del av dette krise- og revolusjonstemaet. Grunnen
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kan bare være at han mener at de analysene han leverer,
faktisk behandler de forhold som genererer arbeiderklas
sens politiske agering.
Ideen om økonomiens determinasjon av politikken kjenner
vi igjen fra Manifestet.
Opplevelsen av arbeiderklassens
manglende revolusjonære glød i 1858, førte ikke til noen
teoretisk interessant problematisering av denne ideen.
Det blir med Engels’ forlegne ad hoc-hypoteser (,Ten borger
lig arbeiderklasse,...England utbytter hele verden”).
Nå er det bred enighet om at Marx’ politiske økonomi fra
50 og 60-åra på flere plan representerer et brudd med den
teoretiske konsepsjonen fra Manifestet.
Grundrisse kan
leses som en tekst der verdiformsanalysene gradvis frigjør
seg fra produktivkraft/produksjonsforholdsparadigmets
strukturerende innflytelse og etablerer sin egen "logikk”.
Denne logikkens motsetningsfylte kompleksitet får konse
kvenser for den enkle teleologiske utviklingsdynamikken
som Manifestet skildret. Det er for det første antydninger
om en mindre reduksjonistisk forståelse av arbeiderklassens
politiske agering.6^ For det andre blir det påvist tenden
ser som svekker Manifestets insistering på at: "Proletari
atets interesser, dets levevilkår blir mer og mer ensartet
idet maskineriet mer og mer utvisker arbeidets differensi
ering og nesten over alt trykker lønnen ned på et like
lavt nivå." Gjennom denne forenklings- og homogeniseringsprosessen kunne den økonomiske utviklingen selv skape en
enhet åv "like” arbeidere, som ut fra felles eksistens- og
arbeidsvilkår ville sette seg de samme målsettinger, og
som ville ha det samme incitament (NB: krisen) og de samme
muligheter for politisk handling.
Klassen kunne på dette
grunnlaget behandles som en enhetlig agerende blokk.
På tross av de nyanseringer Kapitalen bidrar med her, gir
en tekstimmanent tolkning grunnlag for å hevde at den tele
ologiske tenkemåten fremdeles dominerer. En slik tolkning
kan f.eks. ta utgangspunkt i skildringen av arbeidets
reelle subsumsjon under kapitalen.
En av maskineriets
effekter er fremdeles å utviske arbeidets differensiering,
å sette arbeiderne som "like", som slaver under maskintvangen.
En slik tolkning vil generelt innebære at den
framtidige kapitalismen mer og mer kommer til å ligne sitt
"begrep", og at ikke bare rester av tidligere produksjonsmåter, men også "motvirkende" tendenser som blir generert
av kapitalforholdet selv, vil få en stadig mer underordnet
rolle; f.eks. vil tendensen til "teknisk" differensiering
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av arbeidsstokken bli sekundær i forhold til dekvalifiseringsprosessen.
Det er verdt å merke seg at både i Manifestet og i Kapitalen
er den teleologiske konsepsjonen overordnet den klassereduksjonistiske. Marx er, i alle fall siden 18. Brumaire3
klar over at den faktiske ageringen til arbeiderklassen
ikke kan forklares med "remTe" polit-økonomiske begreper.
Men Marx er lite interessert i å studere arbeiderklassens
agering her og nå. Hans politiske nyorientering i 1845
hadde T!plassertn de teoretiske analysenes rolle som lede
tråd for handling, i en framtidig politisk situasjon. Det
er da, når kapitalens tilnærmet totale subsumpsjon av ar
beidernes eksistens har skjedd - på likt - at de økonomiske
kategoriene kan forklare agering. Kapitalens "real-reduksjon" legitimerer en teoretisk reduksjon.
Dette gir oss et nytt inntak til den mer generelle disku
sjonen om forholdet mellom nsamfunnsformasjon” (det gitte
samfunnet) og "produksjonsmåte" (en teoretisk konstruksjon
av det kapitalistiske samfunnets generelle virkemåte). Når
dette problemet har stått så sentralt i den immanente marxismediskusjonen, er ikke grunnen utelukkende det generelle
vitenskapsteoretiske problemet som ligger her.
Grunnen er
primært historisk og politisk, "gapet" mellom Das Kapital
og de faktiske samfunnsprosessene har økt siden Marx* tid.
Marx tenkte seg at han ved hjelp av enkle teoretiske grep
skulle kunne bygge bro over kløften.
"For å framstille den politiske økonomiens lover i ren
form, blir det abstrahert fra friksjonen, på samme måte
som det i den rene mekanikk blir abstrahert fra de spe
sielle friksjoner, som det i hvert enkelt anvendelsestilfelle gjelder å overvinne".65
Men viktigere i vår sammenheng er det at den teleologiske
tenkemåten garanterer at gapet blir mindre..
Den fak
tiske kapitalismen må mer og mer ligne sitt "begrep". Og
gapet kan ikke bli større.
De faktiske forhold som til
svarer de abstrakte begrepene, kan ikke fjerne seg fra
disse begrepene i framtiden, f.eks. kan lønningenes sving
ninger omkring (et historisk definert) eksistensminimum
ikke "oppheves". Det teleologiske perspektivet måtte i
seg selv gjøre det vanskelig for Marx å få øye på og umulig
å forstå rekkevidden av tendenser i den økonomiske utvik
lingen i England etter 1850, tendenser som skapte et mer
differensiert bilde både av den kapitalistiske produksjons
prosessen generelt, av tilstandene innen arbeiderklassen
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og av relasjonene mellom økonomi og politikk.
Den manglende interesse som Marx viser for de aktuelle
"friksjoner", har - som vi har sett - i bunn og grunn en
politisk motivasjon.
Selv om Marx’ personlige distanse
til den engelske fagforeningsvirkeligheten var stor, hadde
det ikke vært vanskelig å skaffe seg kjennskap til: ideo
logiske posisjoner, ulike organisasjonsmodeller, faglige
aksjoner, solidaritet og splittelse mellom arbeidergrupper,
og framveksten av nye arbeidersjikt, f.eks. nye fagarbeidergrupper. Fagbevegelsen hadde sin presse, og det ser
ikke ut til å ha vært vanskelig for Weéb-ene å grave fram
et rikt materiale i 90-åra.66 Marx’ unnlatelsessynder her
gjør at han også blir et lettere offer for ideologisk preg
ede borgerlige framstillinger av kapitalismens nivellerende
effekter.
Han undersøker således ikke nærmere om det er
hold i Andrew Ures beskrivelse av dekvalifiseringsprosessen i tekstilindustrien, eller hans påstand om at ufaglærte
maskinpassere fullstendig mangler forutsetninger for å
øve innflytelse på arbeidsprosessen.
("Arbeidernes ulydige
hender vil måtte lære å føye seg".) Begge deler var feil
aktige. William Lazonick67 har vist at faglærte mannlige
spinnere beholdt sin plass i produksjonsprosessen, og også
sitt lønnsnivå. Differensieringen innen arbeidsstokken ble
ikke utvisket. Lazonick kommer også inn på de muligheter
det organiserte arbeiderkollektivet har til å kjempe om
kontrollen over arbeidsprosessen i den mekaniserte indust
rien.
Nå hadde mye av den faglige aktiviteten på 1850- og 60tallet vært innrettet mot andre oppgaver enn lønnskampen,
som for Marx utgjorde den moderne fagforeningsvirksomheten.
Arbeidstidsreduksjoner, overtid, akkordsystemet, og framfor
alt forsvar for fagarbeidet i ulike former, ble fokusert.
Fagarbeidet er for Marx i prinsippet knyttet til perioden
før det utviklede maskinsystemet, som i seg selv ødelegger
det. Forsvaret av fagarbeidet måtte for Marx fortone seg
som en versjon av den historisk sett reaksjonære kampen
for håndverket.
Nå gis det også en annen rimelig tolkning av Kapitalens
forhold til Manifestet.
Det kan hevdes at selve logikken
i Marx’ begrepsutvikling tvinger fram et så motsetnings
fylt bilde av den kapitalistiske utviklingen at det teleologiske perspektivet sprenges innenfra: Det gis ingen
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sikker hovedtendens, verken når det gjelder økonomisk
sammenbrudd eller klassemessig homogenisering.
Mot denne
tolkningen kan det trekkes fram tekststeder der Marx setter
den politiske økonomien inn i en større historisk og poli
tisk sammenheng. En opplagt tekst i så måte er det berømte
forordet til Kritikk av den politiske økonomi lies 1859,
der produktivkraf t/"produksjonsforholdsparadigmet blir lan
sert som ramme for den politiske økonomien.
Talen til
Internasjonalens generalråd om de faktiske effektene av
innføring av maskineriet, en tale der samfunnsformasjonsbeskrivelsen ligger nær opp til produksjonsmåtebeskrivelsen
i Kapitalenviser den korte avstand mellom disse nivåene.
Inauguraladressen fra 1864 griper tilbake til en terminologi
vi kjenner fra Manifestet:
"...hver ny utvikling av arbeidets produktivkrefter må
strebe mot å fordype de sosiale kontraster og tilspisse
den sosiale motsetning...11 "...den raskere tilbakekomst,
det utvidede omfang og den dødelige virkning av den sam
funnsmessige pest, som man kaller industrielt og kommer
siell krise.
Konklusjonen skulle her bli at Marx, selv om den politiske
økonomien har en viss indre selvstendighet, likevel plas
serer denne innen rammen av sin ,fgamleM historie- og revolusjonsteori.
Det kan likevel hevdes at disse tekststedene ikke kan
brukes som veivisere ved en tolkning av Kapitalen3 men at
de er uttrykk for MarxT forlegenhet med hensyn til å eksplisere de politiske implikasjonene av hans polit-økoncmiske nyoppdagelser. Tekststedene er således "uekte".
I vår sammenheng er det mindre vesentlig hvilken tolkning
som er den rette. Hvis det er riktig at det teleologiske
perspektivet setter seg igjennom også i Kapitalen og munner
ut i en kopling mellom økonomiske kriser og sammenbruddstendens på den ene siden og en homogenisering og revolusjo
nær "modning" av proletariatet på den andre, så opererer
Marx med en uakseptabel historie- og revolusjonsteori. Hvis
han bryter med denne tenkemåten i Kapitalenstår han til
bake med en ufullstendig historieteori og en manglende
revolusjonsteori.
Økonomi og politikk faller fra hverandre.
(Dette trenger ikke bety noen forringelse av Kapitalens kva
liteter som politisk økonomi i mer snever forstand.
Hovedkonklusjonen må i begge tilfeller bli den samme: De
ledetråder og begreper som Marx gir oss et totalt utilstrek
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kelige som grunnlag for en klasseanalyse som kan forklare
arbeiderklassens faktiske, historiske agering. På samme
måte som en sosialistisk politikk må ta utgangspunkt i de
ulikhetene og motsetningene som finnes i klassen og bevisst
søke å formidle mellom ulike interesser, må en klasseana
lyse ta høyde for klassen(e)s differensieringer.
En akse
å spinne en slik analyse omkring, kan være arbeidernes or
ganisering i arbeidsprosessen og deres faglige aktivitet
i forhold til denne.70
Marx har en hang til å ønsketenke framtiden tilbake i nå
tiden. Han tror stadig vekk at kapitalismens modning av
det revolusjonære potensialet er kommet' svært langt. Hver
gang blir han skuffet, i 1848, i “58, i -71. De feilaktige
prognoser fører ikke til større teoretiske modifikasjoner.
Men tidsperspektivet må justeres. Teorien vil løpe sammen
med virkeligheten ved neste korsvei. Vår tid vil komme.
Men opplevelsen av den engelske arbeiderklassens passivitet
under Pariskommunen,
førte ikke bare til bitre kommentarer
fra Engels, men trolig også til at Marx for første gang tok
i bruk det virkelig lange revolusjonære tidsperspektiv.
Internasjonalen ble skysset av gårde til New York, og det
teoretiske arbeidet med Kapitalens 2. og 3. bind ble for
sømt .
Vår tid kommer ikke i vår tid.

NOTER
1) New Left Books, London 1976.
2) På Verband Deutscher Arbeitervereines kongress i Nurnberg i 1868, året etter at Kapitalens første bind utkommer, begynner Robert Schweichel sin tale med å påpeke
at selv om arbeiderklassen kunne imøtegå borgerskapets
argumenter ved å vise til de klassebestemte fordommene
bak dem, kunne den samme metoden også brukes mot ar
beiderne:
"Blir ikke deres dømmekraft også formørket av deres
egeninteresse og kampens sterke følelser?
Sant og visst,
mine herrer, men det finnes et kriterium, en målestokk
som står fast, hevet over de hemningsløse pasjoner, og
dette er vitenskapen. Målt med denne skyldes ikke In
ternasjonalens krav en sviktende dømmekraft.
Både den
historiske erfaring og sosialøkonomien, som Karl Marx
har løftet høyt over den økonomiske vitenskapen til
kapitalistpartiet, står på vår side”.
Wilhelm Liebknecht kunne følge opp dette ved å vise til
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3)

4)
5}
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)

13)
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det uimotsigelige økonomiske bevis for den sosialist
iske bevegelsens seier som Kapitalen hadde etablert.
Roger Morgan, The German Social Democrats and the First
International^ Cambridge 1965, s. 133, jfr. s. 234.
Anderson diskuterer riktig nok forholdet mellom Marxf
teori og arbeiderklassens praksis. Dette forholdet
var alltid ujevnt og formidlet, sier han, noe som
satte begrensninger for «det teoretiske arbeidet.
Den
politiske analysen kunne f.eks. ikke utvikles skikke
lig. Hovedgrunnen til Marxf distanserte forhold til
klassens erfaringer, er ifølge Anderson den historisk
sett uutviklede kapitalismen og dermed den umodne ar
beiderbevegelsen. Mot dette blir det i denne artik
kelen hevdet (1) at Marxf relasjoner til klassekampen
ikke bare påførte det teoretiske arbeidet begrensinger,
"lakuner" osv., men at den skapte uheldige føringer
også på den utviklede teorien, (2) at disse relasjonene
ikke skyldtes at Marx var forut for sin tid, men at de
stadig blir reprodusert, slik at forholdet mellom
teori og praksis forblir et "uløselig" problem. Man
kan likevel leve mer eller mindre intelligent med
dette problemet*
Brev til Joseph Weydemeyer, Marx-Engels Werke3 MEW 28,
Berlin 1969-78, s. 507 (Marx1 kursiveringer).
MEW 1, s. 109.
Ibid., s. 172.
John Edward Toews, Hegelianism; Cambridge 1980, s. 252-54.
En oversikt finnes i:
G.A. Kertesz, "The view from
the middle class: the German moderate liberals and
socialism", Intellectuals and Revolution; Socialism
and the Experience of 1848; ed. by Eugene Kamenka and
F.B. Smith, London 1979.
Lorenz von Stein, Der Socialismus und Communismus des
heutigens Frankreichs3 Leipzig 1842, s. iv.
Ibid., s. v. (min kursivering).
MEW 27, s. 5.
MEW 1, s. 555. Den siste„ passusen viser likevel at
Engels sleper med seg hegeliansk tankegods: Ideene kan
slå ned i og påvirke historien uten å være "materiali
sert" i massenes interesser. Det var en vanlig oppfatning
blant tyske intellektuelle på denne tiden at tyskerne
var et filosofisk folk, som kunne settes i bevegelse
av ideen om det gode samfunn.
Gareth Stedman Jones understreker i "The Originality
of Engels", New Left Review Nr 125, forskjellene
mellom Engels og Marx i denne perioden.
Det er likevel
neppe riktig at Engels var så teoretisk nyskapende som
Stedman Jones hevder.

14)
15)
16)
17)
18)

19)

20)
21)
22)
23)

24)

25)

26)
27)
28)
29)

30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

MEW 1, s. 518, 524.
MEW 2, s. 605.
(Engels1 kursivering).
MEW 27, s. 12.
Max Stimer, Der Einzige und sein Eigenthum^ Leipzig
1845.
Et unntak er Auguste Cornu, Karl Marx und Friedrich
Engels, 1, Berlin 1954, men hans framstilling er i
hovedsak refererende.
"Socialismus und Communismus,,, Einundzwanzig Bogen aus
der Schweitz, Herwegh (red.), Zurich und Winterthur
1843, s. 84.
Von Stein, op.cit.., s.84.
Ibid, s. 86.
Ibid, s. 130.
Ibid, s. 97. VonSteins
politiske "løsningsforslag”
har ikke den samme originalitet som hans samfunnsana
lyser.
Han går inn for sterke statlige inngrep med
sikte på skattlegging og refordeling av verdier ("so
sialisme") , m.a.o. en sosialliberalistisk politikk.
Høsten 1843, mens Marx arbeider med sine første "kom
munistiske" artikler (til Deutsch-Franzdsische Jahrbucher) får han tilsendt et manus fra Hess, "Uber das
Geldwesen". Artikkelen blir først trykket i Rheinische
Jahrbucher zur gesellschaftlichen Reform, 1845. Marx
anerkjenner for øvrig selv Hess1 betydning. (MEW, Ergånzungsband 1, s. 468).
"Uber das Geldwesen", Moses Hess, Philosophische und
Sozialistische Schriften, Cornu/Monke (utg.), Berlin
1961, s. 335. (Hess1 kursiveringer).
MEW Erg. b. 1, s. 455 (MarxT kursiveringer).
Raymond Plant, Hegel, London 1973.
Wilhelm Weitling, Garantien der Harmonie und Freiheit,
Berlin 1955 (1842), s. 47 ff.
Christopher Johnson: "Communism and the Working Class
before Marx: The Icarian Experience", American Histo
rical Review 76 (1971), s. 660. Johnson gir en grundig
framstilling av det sosiale grunnlaget for Cabets
"ikariske" kommunisme.
MEW 1, s. 481.
MEW Erg. b., 1, s. 554.
MEW 2, s. 242.
Ibid., s. 253.
Ibid., s. 251.
MEW 4, s. 367 (1847)
"Straubinger" var betegnelsen på de vandrende hånd
verkersvennene i Tyskland.
Marx og Engels bruker den
som en etikett på en ideologisk posisjon som er influ
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ert av laugsforestillinger.
37) Som Engels sier om nde sanne sosialister1*: "Det handler
ikke om praktiske interesser og resultater for dem,
men om evige sannheter. De interesser som de strever
med å representere, er "interessene" til mennesket...**
MEW 4, s. 41.
38) Johnson, op.cit. s. 682.
39) Sitert in extenso i SteWart Edwards (ed.), Selected
Writings of Pierre-Joseph Proudhon, London 1970, s.
150-154.
("We must not suggest revolutionary action
as the means of social reform because their supposed
means would simply be an appeal to force and to arbi
trariness.
In brief, it would be a contradiction.**)
40) MEW 27, s. 59.
41) Ibid., s. 60.
42) Nærmere bestemt i et møte i Brussel 31. mars.
Se Pawel
Annenkow, nMeine Beziehungen zu Marx . Eine Sarmelung
con Erinnerungen und Åufsatzen\ Moskva 1934, s. 204 ff.
Weitling var på dette tidspunktet tilhenger av en vol
delig masseoppstand som skulle innføre tusenårsriket
med ett slag. Det er bl.a. organisasjonsarbeidet og
samfunnsanalysen Marx etterlyser her.
43) MEW 3, s. 507.
44) Stuttgart und Tubingen 1841, ref. er til Wantings ut
gave, Jena 1928.
45) Ibid., s. 225. (Lists kursivering)
46) Ibid., s. 226.
"
**
47) Die Bewegung der Production.
Eine geschichtlich-statistische Abhandlung zum Grundlegung einer neuen
Wissenschaft des Staats und der GeselZschaft, Zurich
und Winterthur, 1843, s. 74.
Goran Therborn som i
Science, Class and Society, London 1976, er opptatt av
"the social and theoretical formation
of social
science**, er oppmerksom på Schulz, men nøyer seg med
å vise til Marx* egne referanser til "Bewegung..."
(MEW, Erg.b. 1, s. 478, 480, 492, 497, Das Kapital 1,
(MEW 23), s. 392). Dermed kan han heller ikke bedømme
Marx* originalitet m.h.t. utviklingen av "produktivkraftparadigmet". Marx er for øvrig direkte influert
av Schulz i Den tyske ideologien.
Dette forklarer bl.a
den relativt svake betoningen av klassekampen og den
uklare bruken av begrepet produksjonsforhold.
48) Schulz, op.cit. s. 37, 39, 75.
49) Ibid., s. 79.
50) Ibid., s. 64.
51) Ibid., s.
9.
52) Ibid., s. 51.
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53) Se hans "Communismus", Das Staats-Lexikon, 3. Band,
Altona, 1846.
54) MEW 4, s. 467, 470, 474, 481 (mine kursiveringer)
55) Ibid., s. 492.
56) Engels rapporterer fra Barmen 25/4: nHvis bare ett
eneste eksemplar av våre 17 punkter, ble spredd her,
var alt tapt for oss". MEW 27, s. 126.
57) Nicolaievsky, B. and Maenchen-Helfen, 0., Karl Marx.
Man and Fighter, London 1936, s. 187. Jfr. Noyes,
P.R., Organization and Revolution, Working-Class
Associations in the German Revolutions of 1848-49,
Princeton 1966, s. 287.
58) MEW 7, s. 244 ff.
59) MEW 8, s. 599.
60) Se Engels vurdering av "Verbriiderung", MEW 8, s. 588.
61) Heinz Nitzschke, Die Geschichtsphilosophie Lorenz von
Steins, Munchen und Berling 1932, s. 133.
62) Aktuelt Perspektiv, bøsten 1983.
63) MEW 29, s. 212.
64) En drøfting av spenningene i Kapitalen I på dette punk
tet, finnes i Gregor McLennan, Marxism and the Metho
dologies of History, London 1981, s. 159 ff.
65) Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses,
Frankfurt a.M., 1974, s. 40.
66) Sidney and Beatrice Webb, The History of Trade Unio
nism, London 1894.
67) "Industrial relations and technical change: the case
of the self-acting mule", Cambridge Journal of Econo
mics, 1979, 3.
68) MEW 16, s. 552.
69) Ibid., s. 10 (Marx1 kursivering).
70) Argumenter for et slikt perspektiv finnes i "Vi trenger
to sirkler og tre streker", Tidsskrift for Arbeider
bevegelsens Historie, Nr 2, 1981.
71) Tolkningen er Collinsf og Abramskys, Karl Marx and the
British Labour Movement, London 1965, s. 296 ff.
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