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EN TEORI OM OG I HISTORIA
En teori som den marxistiske kan stå i ulike forhold til
den historiske situasjonen som den alltid er en del av.
Dens funksjon kan være aktiv på i alle fall to måter: den
kan være et analyseredskap som kan gi en dypere forståelse
av den konkrete situasjonen man befinner seg i.
I så fall
fungerer den som teori.
Men den kan også fungere i for
hold til større grupper av mennesker som et slags fyrtårn
som gir den politiske kampen et perspektiv, som et budskap
som gir mening til de historiske begivenhetene.
I så fall
har marxismen primært en politisk-mobiliserende funksjon
og befinner seg på et ideologisk plan. For å kunne fungere
effektivt på denne måten, er det klart at marxismen må for
enkles, visse sider ved den må fremheves, andre trenges i
bakgrunnen - alt avhengig av kravene som den politiske
mobiliseringen stiller.
I en slik situasjon vil marxismen
alltid være truet av forflatning og vulgarisering - noe
som også faktisk har skjedd.
Dette var marxismens aktive funksjoner. Men vi kan også
se på marxismen som det passive element, som er blitt for
met og modifisert av den historiske utviklinga. Marxismen
som teori ble til midt i det 19. århundre som et svar på
bestemte teoretiske og politiske problemer.
Gjennom den
historiske utvikling siden den gang har andre typer prob
lemer dukket opp og forsøkene på å besvare disse har modi
fisert teoriens karakter og også skapt marxismens kriser.
Forkortelser som benyttes i denne artikkelen: KI = Marx:
Das Kapital Bd I, Berlin 1968, MEW = Marx-Engels-Werke3
Berlin 1956 ff.
GK = G. Lukacs: Gesohiohte und KlassenbewusstseinBerlin 1923.
GW = Rosa Luxemburg: Gesarrmelte
Werke, Berlin 1970 ff.
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Marxismen deler i dette skjebne med enhver annen teori.
En vesentlig forskjell er imidlertid at marxismen (i alle
fall de beste varianter av den) har hatt et bevisst for
hold til de endringsprosessene som teorien er underlagt:
den tenker enheten mellom teori og praksis, den integrerer
teoriens egen utenom-teoretiske basis inn i teorien.
Sam
tidig oppfatter den teorien sjøl som et moment ved virke
lighetens utvikling. De beste representanter for marxis
men har hatt et bevisst forhold til denne motsetningsfylte
enheten. Derfor har det for disse vært umulig å oppfatte
marxismen som et ubevegelig dogme som er høyt hevet over
historia: De svakere varianter av marxismen har gjort
dette, og grunnene til at dette er skjedd må for sin del
analyseres historisk-materialistisk ut fra forholdet
mellom den dogmatiske marxisme og den konkrete situasjon
som den har fungert i.
Generelt kan vi si: analysen av marxismens utvikling, må
vesentlig bli en analyse av måten marxismen er integrert
i de historiske situasjoner på - dette blir derfor temaet
for denne artikkelen, sjøl om det her langt ifra er plass
for noen fullstendig behandling. Egentlig står vi overfor
et paradoks: den historiske utviklinga skal forståes ved
hjelp av marxismens teori - på den annen side skal teorioens egen utvikling forståes i lys av historia. Dette
paradokset er det så vidt jeg kan se, ikke mulig å avskaffe.
Den gode teori kjennetegnes tvert imot av at den er seg
bevisst dette paradokset - det er nemlig den eneste måten
å være seg bevisst sin egen teoris opprinnelse og grunnlag.
Marxismen representerer et klart standpunkt. Men den er
ikke bare et standpunkt, den er også en teori om forholdet
mellom dette standounkt og resten av verden. Den er en
teori om den motsetningsfylte enheten mellom teori og prak
sis. Eller sagt på en politisk måte: en teori om den mot
setningsfylte enheten mellom den teoretiske kampen mot
undertrykkelse generelt og de arbeidende klassenes konkrete
kamp mot undertrykkelsen.
Holder vi fast på denne tenkemåten, er det mulig å unngå
to fallgruver som alltid har truet marxismen. På den ene
siden overdrivelsen av den bevisste, teoretiske viljes be
tydning i den politiske utviklinga. Dette er den subjektivistiske, voluntaristiske og idealistiske fallgruva.
På
den annen side den oppfatning at den bevisste politiske
vilje og i særdeleshet den marxistiske teori, ikke har noen
som helst innvirkning på den historiske utvikling. Dette
er den vulgærmaterialistiske og fatalistiske feilen som
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reduserer marxismen til en kvasi-objektiv observatørrolle
hvorfra produktivkreftenes gang gjennom historia regist
reres.1 Begge disse feil har hatt sine høykonjunkturer
i marxismens historie.
Generelt kan vi si at i perioder
med revolusjonære oppsving og store forhåpninger i arbei
derbevegelsen har den subjektivistiske marxisme-varianten
stått sterkt (ett godt eksempel er åra umiddelbart etter
oktoberrevolusjonen). I perioder som derimot har vært
preget av en relativ stabil utvikling uten utsikter til
raske forbedringer av arbeiderbevegelsens maktposisjoner,
har tendensen gått klart i retning av en tilstivnet objektivistisk marxisme (det klassiske eksempel er her arbeider
bevegelsen i keiserrikets Tyskland 1871-1914). For min
del holder jeg den objektivistiske feilen for å være den
skadeligste. For det første fordi den i realiteten benek
ter enheten mellom revolusjonært politisk engasjement og
vitenskapelig analyse i marxismen (en enhet som rett nok
ikke er mocsetningsfri). Ved at den reduserer marxismen
til en objektiv beskrivelse av historia, bygger den også
opp under den positivistiske illusjonen om en nøytral sam
funnsvitenskap som sjøl kan stå i en tilskuerposisjon til
samfunnet. Dette synet resulterer ikke bare i en feilak
tig samfunnsteori, men også i et feilaktig vitenskapsbegrep. Den rammes ikke bare av Marx’ kritikk (som i Den
Tyske Ideologi snakker om densåkalte objektive historie
vitenskap11 som ’’oppfatter de historiske forholdene som at
skilt fra menneskelig virksomhet” MEW 3, s. 40), men faller
til og med bak Hegel og hans oppgjør med den type vitenskap
som tror at den er seg sjøl nok i sin passive beskuelse av
verden. For det andre gjør denne objektivistiske marxismen
skade ved at den ikke er i stand til å ta opp kampen mot
den fatalistiske og objektivistiske ideologi som i dag pre
ger store deler av arbeiderklassen og som har sin vesent
lige bakgrunn i at den historiske prosess særlig i den mo
derne byråkratiserte og organiserte kapitalisme, fremstår
som en determinert naturprosess som det enkelte individ
bare må avfinne seg med. Denne ’’materialisme” bidrar i
dag til å lamme arbeiderklassens tro på sine egne politiske
muligheter, den skaper en resignert holdning i store deler
av det arbeidende folket. Denne grenseløse ’’realismen”
som ofte dekker sin resignasjon bak en fasade av kynisme
og ironi, prøver venstresida å motvirke ved å hevde at
"det nytter å kjempe", at det er mulig ”å gjøre noe" osv.
I denne propagandistiske kampen er den objektivistiske
marxismevarianten bare en hemsko. Derfor kan vi også se
at i den grad marxismen betyr noe for den politiske venstre
sida, er det den aktivistiske sida av marxismen som blir
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understreket.
I de siste 15 åra er det derfor faren for
subjektivistiske og voluntaristiske overslag på teoretisk
nivå som har vært størst. Men dette har som sagt sin for
ståelige 'politiske bakgrunn i behovet for å motvirke objektivismen og passivismen som ideologi. Den marxisme det
her har vært snakk om, har typisk nok stått utafor de store
organisasjoner i arbeiderbevegelsen, meri bare vært tilknyt
tet små randgrupper i arbeiderklassen og særlig studentog mellomlagsgrupper som er utgått fra den politiske radikaliseringa fra 1968.

TRE HISTORISKE EPOKER
Marxismens utvikling er. blitt preget av tre innbyrdes ulike
historiske epoker. Det som sies i denne artikkelen må sees
i lys av følgende inndeling: 1. Grunnleggelsen av marxis
mens allmenne teori før revolusjonen av 1848. Denne peri
oden er egentlig siste del av en langt større epoke, nemlig
de borgerlige revolusjonenes store epoke 1789“1848. Ar
beiderklassen er i denne epoken en ennå ubetydelig politisk
faktor - marxismen springer ut av en teoretisk krise i
Tysklands borgerlig-radikale intelligensia.
2. Epoken 1848-1914.
Borgerskapet går i denne perioden
over til den konservative leir, sjøl om den borgerlige re
volusjon på langt nær er gjennomført.2 Arbeiderklassen og
den organiserte arbeiderbevegelse blir en permanent trusel
for det bestående samfunn, men kampen har karakter av lang
varig stillingskrig uten raske omveltninger (Pariskommunen
forblir en episode og den russiske revolusjon av 1905 er i
periferien av Europa).
Epoken er egentlig bemerkelsesver
dig stabil. MarxT lære vinner i denne epoken hegemoniet i
arbeiderbevegelsen og blir kjent gjennom publiseringen av
Kapitalen.
Ordet MmarxismeM blir skapt - ikke som et teo
retisk begrep, men som et politisk demarkasjonsinstrument
overfor konkurrerende retninger.3 Marxismen får et objektivistisk og evolusjonistisk preg, noe som bareblir bestyr
ket av den seine Engels1 forsøk på å vise den nær forbind
elsen mellom marxisme og moderne naturvitenskap i AntiDilhring og Dialektik der Natur.
(Et viktig motiv for
Engels var trolig å skaffe den "vitenskapelige sosialismen"
allmenn anerkjennelse i fagvitenskapelige kretser.4)
og de tyske sosialdemokratiske lederne er overbeviste om
at veksten i arbeiderklassen og de voksende stemmetallene
for sosialdemokratiet i seg sjøl gjør sosialismens seier
til kun et tidsspørsmål. Med sitt alltid optimistiske
sinn slår Engels i sitt siste leveår fast at veksten i
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stemmeoppslutningen går nså stødig og ustoppelig og sam
tidig så rolig for seg som en naturprosess", (MEW 22,
s. 524.)
3. Naturprosessen får en brå og ubehagelig slutt i august
1914. Da innledes den historiske epoken som er vanske
ligst å få tak på. Den går-helt frem til i dag.
I denne
epoken er fortsatt klassekampen mellom borgerskap og pro
letariat viktig, men epoken er fremfor alt preget av to
verdenskriger og revolusjoner i ikke-industrialiserte land
som marxismens klassikere ikke hadde klare teoretiske begreper for.
Som følge av disse eridringer flyttes tyngde
punktet for den historiske utvikling vekk fra Europa der
den tradisjonelle arbeiderbevegelsen fortsatt har sitt
sterkeste feste, og over til den internasjonale relasjonen
mellom de to supermaktene USA og Sovjetunionen. Disse
stater inngår som følge av deres felles seier over fas
cismen, et gigantisk klassekompromiss som en slags paral
lell på det internasjonale plan til klassekompromisset
mellom borgerskap og arbeiderklasse i Vest-Europa. Sam
tidig utløser rystelsene fra de to verdenskrigene og ok
toberrevolusjonen en antikolonial frigjøringsprosess i
kapitalismens periferi (fIden tredje verden”) som truer den
vestlige kapitalismens hegemoni. Hovedskueplass for den
internasjonale klassekamp er i dag den tredje verden - her
er det ennå ganske uvisst hvilke sosiale og politiske
krefter som vil klare å stabilisere den kaotiske situa
sjonen, Den ekstreme militariseringen av alt politisk liv
i den tredje verden samt rustningskappløpet mellom super
maktene, gjør at det klassiske alternativet: sosialisme
eller barbaris stiller seg skarpere enn noensinne. I mot
setning til marxismen i de to første periodene, framtrer
ikke marxismen i den tredje periode på noen enhetlig måte.
De ulike retningene innen marxismen, uttrykker åpne poli
tiske splittelser og avdekker dermed de reelle indre mot
setningene i marxismen. Den enorme mengde av nye erfar
inger som den siste perioden representerer: verdenskrigene,
det økonomiske sammenbruddet i 1929, oktoberrevolusjonen
og seinere revolusjonene i Kina, Øst-Europa osv., fremfor
alt de sjokkerende erfaringene med stalinisme og fascisme,
supermaktenes rustningskappløp m.m. - alle disse erfarin
gene kunne ikke forståes innen rammen av den marxistiske
teori før 1914. Ennå ikke i dag kan vi si at disse erfar
ingene er bearbeidet teoretisk på en tilfredsstillende måte.
Ennå i dag er de ulike marxismene preget av at hver av dem
har bearbeidet sirte spesielle erfaringer.
Hadde det tid
ligere vært uklart, ble det i alle fall nå tindrende klart
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at historias irrganger ikke lot seg dedusere ut fra kate
goriene i Marx’ Kapital.
Før 1914 var marxismen i grunnen en betydelig strømning
bare i tre land: Tyskland, Østerrike-Ungarn og Russland.
Og alt på dette tidlige tidspunkt begynte differenseringsprosessen innen marxismen (især mellom den tyske og den
russiske utvikling) som i epoken etter 1. verdenskrig
skulle slå ut i åpne motsetninger og som i dag gjør at vi
må snakke om mange marxismer. Dels degenererer marxismen
under stalinismen og kommunistpartienes underordning under
Sovjetunionens utenrikspolitikk til en \egitimasjonsvitenskap - en ideologi uten kritiske og vitenskapelige kvali
teter. Dels utvikles dat en marxisme i tilknytning til de
revolusjonære bevegelsene i den tredje verden som gjen
speiler de politiske problemer i overveiende jordbruksland.
Og når det gjelder Vest-Europa, svekkes marxismen for det
første på grunn av stalinismen, for det andre fordi de so
sialdemokratiske massepartiene etter hvert forlater sine
marxistiske programmer og for det tredje på grunn av fas
cismens og seinere det antikommunistiske felttog mot alt
som har med marxisme å gjøre. Fra begynnelsen av tredvetallet til ca. 1960, står marxismen uhyre svakt, teoretisk
og politisk i Vest-Europa (for ikke å snakke om USA). Bare
små intellektuelle enkeltgrupperinger (som f.eks. Frankfurterskolen) eller enke1tindivider (som f.eks. Roman Rosdolsky), opprettholder og utvikler marxismen på det teo
retiske plan.
Den såkalte vestlige marxisme, med sitt ut
gangspunkt i Lukacs, Korsch og Gramsci på tyve-tallet,
prøver å analysere endringene i dé vestlige samfunn etter
1. verdenskrig.
Ut fra nederlagene på tyvetallet og sein
ere arbeiderbevegelsens nederlag overfor fascismen, stiller
den vestlige marxismen spørsmål ved om marxismen i det
hele tatt har noen adekvat teori om ideologi - særlig hva
angår arbeiderklassens politiske bevissthet. Denne marx
ismen utvikler en anti-økonomistisk tendens i sine analyser,
noe som får betydning for marxismerennessansen fra slutten
av 60-tallet.

TRE UTBRUDD AV MARXISTISK RADIKALISME
Innen den periodisering vi nå har foretatt kan vi utskille
tre faser der de mest revolusjonære og aktivistiske sidene
ved marxismen kom tydelig frem. Den første av disse fasene
er Marx’ og Engels1 politiske og teoretiske praksis før 1848.
I Feuevbachtesene - som uttrykker deres revolusjonære ak
tivisme - er det et hovedpoeng at veien mot det klasseløse
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samfunn ikke kan sammenlignes med en objektivistisk naturprosess, men forutsetter en revolusjonær praksis som både
forandrer de samfunnsmessige forhold og de revolusjonære
sjøl. Begrepet praksis innebærer at menneskene forandrer
seg ved at de forandrer den verden de lever i. En slik
revolusjonære endring innebærer nødvendigvis en høy grad
av politisk bevissthet i arbeiderklassen. Denne klassen
kan ikke bare være objekt i den revolusjonære prosess, men
må gjennom denne forandring/sjølforandring kontinuerlig
øke sin innsikt i den samfunnsmessige prosessen. Dette
optimistiske perspektivet blir for Marx brutt i og med
nederlaget for 1848-revolusjonen. Han snakker i tilbake
blikk om "de behagelige illusjoner og den nesten barnslige
entusiasme som vi i februar 1848 hilste revolusjonsæraen
velkommen med." (Marx tilEngels 13.2.1863. MEW 30, s. 324).
Marx1 og Engels1 teoretiske arbeid i åra etterpå, kan i høy
grad oppfattes som en gjennomtenkning av grunnene for 1848nederlaget og utviklinga av et mer realistisk revolusjonsperspektiv.5
Den andre fase av revolusjonær optimisme kommer i åra etter
den russiske oktoberrevolusjonen og inspirert av denne.
Også denne gang tror de marxistiske teoretikerne (det
gjelder både bolsjevikene og "vestlige" marxister som
f.eks. Lukacs) at de står umiddelbart fremfor store revolu
sjonære seire. Typisk nok griper denne radikaliserte marx
ismen tilbake til Marx fra tida før 1848 - både Feuerbachtesene og andre offentliggjorte ungdomsskrif ter brukes som
en demarkasjon overfor det som oppfattes som den falske og
tilstivnede marxisme, den 2. Internasjonales marxisme fra
før 1914. Denne revolusjonære optimisme vedvarer inntil
arbeiderbevegelsen på 1920-tallet lir viktige nederlag,
særlig i Tyskland (1923), men også i England og Kina (1926/
27) og inntil den bolsjevikiske tradisjon blir definitivt
knust av stalinistisk terror på 1930-tallet.
Den tredje og siste fase av revolusjonær marxisme, utviklet
seg på slutten av 1960-tallet, med sitt høydepunkt i 1968.
Også denne bevegelse opplever seg sjøl som en rennessanse
som går tilbake til den "egentlige" Marx, for på den måten
å overvinne stalinismen og reformismen. For øvrig er begrensningene og svakhetene ved denne bevegelsen, noe jeg
kommer tilbake til.
Felles for alle disse tre oppsving av marxistisk radika
lisme, er at den revolusjonære vilje og den revolusjonære
bevissthet blir tillagt den avgjørende vekt. Det dreier
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seg om en marxisme med subjektivistiske og voluntaristiske
overslag. Det er viktig å merke seg den sosiale basis for
disse strømningene.
Før 1848 dreier det seg om intellek
tuelle med svake forbindelse til en uutviklet arbeider
klasse. Etter oktoberrevolusjonen er bærerne av radika
lismen også intellektuelle som er blitt radikalisert av
verdenskrig og revolusjon. De er et uttrykk for den her
skende kulturens krise etter 1. verdenskrig.
Eller det
dreier seg om bolsjevismen, som er en politisk strømning
som kommer til makta i et agrarland som ennå ikke har full
ført den borgerlig-demokratiske revolusjonens oppgaver og
der arbeiderklassen faktisk desimeres o^ opphører å være
noe korrektiv for partiet etter 1917.
(Det samme klassegrunnlaget gjelder også for den seinere maoismen i Kina,
som er en sterkt voluntaristisk variant av marxismen).
Når det gjelder marxismen og radikalismen fra 1968, så er
denne isolert fra den tradisjonelle arbeiderklassen. Mye
tyder altså på at denne radikale varianten av marxismen,
har problemer med å få feste i arbeiderklassen.
Dermed
blir det også vanskelig å motta de korrektiver som arbei
derklassens erfaringer representerer.
I dette ligger det
ikke nødvendigvis noen generell dom over disse radikale
marxisme-varianter - det gir oss bare en antydning om det
vanskelige forholdet mellom marxismen og arbeiderklassen,
særlig i de utviklede industriland.
Det er ingen grunn til å ha illusjoner når det gjelder den
sosiale karakteren til marxisme-renessansen fra 1968.
Et
betydelig antall intellektuelles overgang til denne radi
kale teori uttrykker uten tvil en protest mot dyptgående
endringsprosesser i samfunnet. Men: den uttrykker ikke
primært endringer som arbeiderklassen er utsatt for. Sna
rere dreier det seg om at sosiale lag som står over arbei
derklassen trues både ovenfra og nedenfra.
Ovenfra av en
stadig mektigere stat og en stadig mer "fremmedgjort"
(fremmedgjøring er et akademisk moteord på femti- og sektitallet) og "teknokratisk” kapitalisme.
Nedenfra av arbei
derklassens stadig økende levestandard som truer med å
viske ut forskjellene til de tallmessig betydelige middelklassegrupperingene ved at arbeiderfamiliene blir materielIt
i stand til å "ta etter" middelklassenes vaner og livsstil.
Dermed ødelegges de sosiale mekanismer hvorigjennom middel
klassenes sjølhevdelse og klasseidentifisering vis a vis
arbeiderklassen foregår.
Vi vet lite om de sosiale proses
ser som har foregått i de siste tyve-tredve år, men dette
kan hypotetisk sett tjene som en forklarende bakgrunn.
Den
følelse av "meningsløshet", av eksistensiell rotløshet i
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det sosialdemokratiske "helvete” som tydelig uttrykkes
litterært og kunstnerisk gjennom hele 60-tallet, kan ha
sin sosiale bakgrunn i de endringer som her er antydet.
Den massive utdanningseksplosjonen i det samme tiår, som
også brakte et betydelig antall arbeiderbarn til univer
sitetene, bidro til senkning av de akademiske profesjoners
status og dermed til mer usikre fremtidsutsikter. Alt
dette gjorde den akademiske"ungdom mottakelig først for
eksistensialismens og absurdismens budskap - seinere også
for marxisme og politisk radikalisme.
Spranget var ofte
ikke stort. Enda så seint som i 1969 var Sosialistisk
studentlags avis på Blindern,"Oppbrudd", prydet med et
Kafka-sitat som devise: "Vekk herfra, det er mitt mål!"
Devisen var nok ikke tilfeldig valgt. Marxisme-renessansen
var på godt og ondt vesentlig en protest mot det borger
lige individs tiltakende oppløsning.
"Forfallet av det
borgerlige individ er en av de vesentlige begrunnelsene
for utviklinga av en anti-autoritær protest i studentbe
vegelsen."^

HVOR ER DEN REVOLUSJONÆRE KLASSEN?
Felles for denne radikalismen er en mer eller mindre ab
strakt solidarisering med et revolusjonært subjekt. En
slik abstrakt solidarisering betyr at enheten mellom teori
og praksis, mellom bevisstheten om bevegelsen og den reelle
bevegelsen sjøl, ikke er til stede.
Og denne enheten legger
nettopp den radikale marxismen stor vekt på.
Hos Marx og
Engels før 1848 gjelder denne solidarisering arbeiderklas
sen, men da ikke arbeiderklassen i sin konkret nasjonale
situasjon i Tyskland, men en arbeiderklasse som bærer av
en universalitet og en "kommunistisk bevissthet" (Tyske
Ideologi. MEW 3, 69) som ifølge Marx og Engels er en nød
vendig konsekvens av arbeiderklassens blotte eksistens.
Grunnleggerne av den historiske materialismen prøver så å
si å representere arbeiderklassen ikke ut fra denne klasses
aktuelle bevissthet, men ut fra klassens fremtidige bevisst
het.
Her foregriper Marx og Engels det sentrale skillet i
Lukaes bok Geschichte und Klassenbewusstsein mellom den
faktiske, psykologisk gitte arbeiderbevissthet og den egent
lige "tilregnede" (som hos Webers "idealtyper") klassebe
vissthet.
Heller ikke Lukaes kan løse problemet med den
manglende overensstemmelse mellom de to nivåene - bare de
monstrere hvor prekært problemet er for den marxistiske
teori. (Jfr. GK s. 61-63). Ved ensidig å konsentrere seg
om klassens historiske og langsiktige interesser, forsvin
ner den nødvendige dialektikken mellom aktuelle sosiale
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bevegelsen og det langsiktige perspektiv. Resultatet blir
at ingen av partene befrukter hverandres bestrebelser, men
i stedet underbygger de motsetninger mellom teori og prak
sis som eksisterer.
Et sitat fra Den tyske ideologi kan
demonstrere denne usvikelige troen på at proletariatet med
nødvendighet vil opptre som en udifferensiert og enhetlig
revolusjonær klasse:
"Det sier seg sjøl at storindustrien ikke blir utviklet
i det samme omfang i enhver lokalitet av et land. Dette
hindrer imidlertid ikke proleatriatets klassebevegelse,
fordi proletariatet som er skapt i storindustrien,
stiller seg i spissen for denne beVegelsen og river
hele massen med seg og fordi de arbeiderne som er
stengt ut fra storindustrien blir påtvunget en enda
dårligere levestandard på grunn av denne storindustrien
enn storindustriens egne arbeidere.
På samme måte vir
ker de land som har utviklet en storindustri inn på de
mer eller mindre ikke-industrielle land, i den grad
disse gjennom internasjonale forbindelser, er trukket
inn i den universelle konkurransekampen." (MEW 3, s. 61).
Det er klart at Marx og Engels her gir en for enkel løs
ning på et problem som bare er blitt mer prekært i de 20.
århundre - vår tids avstand mellom arbeiderbevegelsen i
de kapitalistiske industriland og de revolusjonære beveg
elsene i den tredje verden, er et vitnesbyrd om dette. Når
marxister seinere har begått feil av lignende type, skyldes
det altså ikke et avvik fra en angivelig "autentisk" marx
isme.
Snarere kan et forenklet syn på arbeiderklassens
revolusjonære potensiale, finne støtte i den høyst ufull
komne marxismen til Marx og Engels.
Den samme abstrakte solidarisering finner også sted i for
hold til den russiske revolusjon.
I stedet for å se denne
revolusjonen i sin konkrete og begrensede historiske sam
menheng (konflikt mellom revolusjonenes borgerlige og so
sialistiske oppgaver), blir den nye Sovjetrepublikken sett
på som verdensrevolusjonens avantgarde rett og slett. Den
samme rolle blir på slutten av. 60-tallet delvis tildelt
Kina, FNL og andre frigjøringsbevegelser i den tredje ver
den.
Slike inspirasjonskilder var avgjørende for radika
lismen i den vestlige verden, men de var ikke mindre en
sidige av den grunn. Og enda et viktig punkt: en slik ab
strakt solidarisering er en tankeform som primært intellektu
elle er disponert for. Derfor fikk denne formen for soli
darisering liten betydning for den vestlige arbeiderklas
sens politiske utvikling.
Oktoberrevolusjonen fant en viss
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gjenklang i arbeiderklassen i vesten fordi den falt sammen
med en revolusjonær krise i Vest-Europa etter 1. verdens
krig. Derimot ser det ikke ut til at den kinesiske revo
lusjon i 1949, den kubanske i 1959 eller den vietnamesiske
frigjøringskampen i merkbar grad har influert den vestlige
arbeiderbevegelsens utvikling.
Dette forhold er også de be$te representantene for den
nyere marxisme, f.eks. Krahl som var en av studentopprørets
teoretikere, fullt på det rene med.7
Som følge av det mer globale og dermed mer mangfoldige
preget over kampen mot kapitalismem i vår tid, er det
ikke slik at tendensen går i retning av en tiltakende universalisering av arbeiderbevegelsen, slik Marx og Engels
trodde i sine tidlige skrifter. Det var det vel heller
ikke på deres egen tid, men med deres Vesteuropeiske per
spektiv var det ikke
nødvendig å ta dette problemet så
alvorlig som det er i dag. Det generelle politiske per
spektivet til Marx og Engels er derfor preget av håpet om
en stadig mer enhetlig og internasjonal arbeiderbevegelse.
Det finnes imidlertid en kritisk bevissthet om at dette
forholdet er et stort problem, og det ville ikke være å
yte Marx og Engels full rettferdighet om vi overså det.
Utarbeidelsen av den økonomiske teori førte Marx frem til
et mer nyansert syn i forhold til Den tyske ideologi (1845)
- også i denne saken. Følgende bemerkninger skrevet av
Marx i brev til Engels av 8. oktober 1858 - altså etter
års intensive økonomiske studier - kan tjene som demon
strasjon av denne kritiske bevissthet:
nDet borgerlige samfunns egentlige oppgave er etabler
ingen av verdensmarkedet - i det minste i grove trekk og en produksjon på dets basis. Da verden er rund
synes det som denne oppgaven, i og med koloniseringa
av Kalifornia og Australia og åpninga av Japan og Kina,
er fullført. Det vanskelige spørsmål for oss er dette:
på kontinentet er revolusjonen nær forestående og vil
også raskt anta en sosialistisk karakter.
Blir den ikke
nødvendigvis knust i dette lille hjørnet, fordi det
borgerlige samfunns bevegelse fremdeles er oppstigende
på et mye større område?" (MEW 29, s. 360).
Sjøl om det her stilles spørsmål som ikke gies klare svar,
så er forskjellen i forhold til problemstillingen i Den
tyske ideologi, tydelig nok.
I tillegg til denne ulikemessighet. i kapitalistisk utvik-
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VLngsnvOa* kommer det i dag nye faktorer til som gjør si
tuasjonen enda mer komplisert. Differensieringene mellom
arbeiderbevegelsen i industrilandene og frigjøringsbeveg
elsene i den tredje verden er blitt større: arbeiderbeveg
elsen er på sin side blitt mer integrert i det kapitalist
iske samfunn gjennom "blandingsøkonomien" og sosial staten.
I kapitalismens perifere områder går derimot den teknolo
giske og militære modernisering svært ofte hånd i hånd med
reproduksjonen av reaksjonære før-kapitalistiske sosiale
og kulturelle forhold.
Ikke et borgerskap av klassisk type
eller en tilsvarende arbeiderbevegelse har det historiske
initiativ og setter sitt stempel på den historiske utvik
linga. Derimot en allmektig og korrupt statsdannelse en statsdannelse som uttrykker alliansen mellom moderne
imperialisme og en slags ny føydalisme. Denne utviklinga
fremkaller i sin tur tilsvarende primitive motstandsbeveg
elser. Disse motstandsbevegelsene reagerer på imperialis
mens /ny føydal ismens herredømme først og fremst med en ek
strem nasjonalisme - i det siste tiåret også ved religiøse
vekkelser. Kampen kommer til uttrykk gjennom det nasjo
nale og det religiøse - i mindre grad gjennom det sosiale.
Det beste eksempel på denne tendensen er nasjonalismen og
re-islamiseringsbølgen i land som Iran, Afghanistan og i
hele den arabiske verden.

MARX' TVETYDIGE REVOLUSJONSTEORI
I virkeligheten kan vi finne ansatser til to divergerende
revolusjons-teorier i marxismen som - satt på spissen kan brukes til å begrunne henholdsvis en "revolusjonær” og
en ,!reformistiskn strategi. Dette skillet faller mer
eller mindre sammen med .skillet mellom en utopisk-radikal
marxisme og en objektivistisk marxisme som vi i det fore
gående har gjort.
Som sagt understreker den radikale marx
ismen enheten mellom teori og praksis ut fra en bevisst
innsikt i den politiske forandringsprosessen. Den aktive
revolusjonære klasse står i sentrum for denne oppfatningen.
Problemet som gir utgangspunktet for to forskjellige revo
lusj onsteorier er nettopp: hvordan konstitueres denne ak
tive revolusjonære klassen? Marx og seinere marxister har
kretset mye omkring dette problemet. Utgangspunktet er jo
at også det proletariske individ er et.individ preget av
kapitalismens bevissthetsformer.
Disse omtaler Marx i Øko
nomisk-filosofiske manuskripter (1844) som fremmedgjøring,
i Den tyske ideologi forlates denne termen, men her snakkes
det i stedet om det "abstrakte individ" (MEW 3, s. 67).
I
Kapitalen er det analysen av varens fetisjkarakter som for
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klarer hvorfor individene oppfatter de faktiske sosiale
forholdene som de inngår i, som forhold mellom ting, dvs.
som vareforhold. Dette kapitalismens reelle skinn gir
ifølge Marx opphavet til at kapitalismen som sådan blir
betraktet - ikke som et historisk foranderlig system men som en naturprosess. Hos Lukacs i Gesohichte und
Klasseribewusstsein3 benyttes begrepet tingliggjøring for
å beskrive det samme forhold. Tingliggjøringas struktur
forankrer seg i løpet av kapitalismens utvikling, stadig
dypere i menneskenes bevissthet, hevdet han. (GK, s. 105).
Kapitalismens umenneskelige sider er altså forankret i
individenes sjølbevissthet og dette hindrer individenes
revolusjonære handlekraft. Den marxistiske analysen av
kapitalismen synes så langt å konkludere med at fremmedgjørunga, tingliggjøringa, "menneskenes atomistiske ager
ing" (KI, s. 108), er uovervinnelig. Og enkelte teoreti
kere i moderne tid synes også å nærme seg en slik oppfat
ning, man kan f.eks. tenke på Max Weber eller Herbert
Marcuse.
Kapitalismen er likevel ingen naturtilstand: oppfatninga
av kapitalismen som naturtilstand er imidlertid en høyst
virksom ideologi i det kapitalistiske samfunn.
I Kapitalen
analyserte Marx dette ideologiske skinn og gir et svar på
hvorfor både den politiske økonomi og massenes bevissthet,
er preget av denne ideologi. Men: på samme måte som Marx
mener at det er mulig å bryte med denne ideologi gjennom
vitenskapelig analyse, mener han også at arbeiderklassen
gjennom sin praksis er i stand til å bryte med denne ideo
logi. Det er de motsetninger kapitalismen produserer i
løpet av sin utvikling som gjør dette mulig.
Marx er altså ikke så mye kapitallogiker at han konstru
erer et perfekt og evig kapitalistisk system. Men hvordan
skjer overgangen fra tingliggjøring til klassebevissthet?
Her er det de to ulike revolusjonsstrategier kommer inn.
Særlig hos den unge Marx legges vekten på revolusjonen som
aksjon - en politisk handling som forandring og sjølforandring på en gang.
I den tyske ideologi heter det at:
"så vel til den massive utvikling av denne kommunist
iske bevissthet som til gjennomføringa av saken sjøl
er en massiv forandring av menneskene nødvendig, en
forandring som bare kan skje i en praktisk bevegelse,
i en revolusjon: at altså revolusjonen ikke bare er
nødvendig fordi den herskende klasse ikke kan styrtes
på noen annen måte, men også fordi den styrtende klasse
bare gjennom en revolusjon kan bli kvitt den gamle
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møkka og sette seg i stand til en ny grunnleggelse av
samfunnet.” (MEW 3, s. 70).
Overgangen til den revolusjonære bevissthet er her iden
tisk med selve revolusjonen. Revolusjon betydde for Marx
på 1840-tallet politisk makterobring -. det er i alle fall
det det siktes til i sitatet ovenfor. Det er altså gjennom
en politisk handling at spranget over i den revolusjonære
bevissthet skal skje. Noen nærmere begrunnelse for at
dette virkelig vil skje, gies ikke.
I det hele tatt sies
det ikke noe om hvilke konkrete sosiale forhold som ligger
til grunn for dette bevissthetsmessige,sprang. Det av
speiler en situasjon hvor Marx og Engels har et udifferen
siert og uklart bilde av arbeiderklassen i det hele tatt.
Vender vi oss til Marx1 utviklede økonomiske teori, blir
inntrykket et annet. I Kapitalen er det tydelig at ikke
bare arbeiderklassens undertrykte situasjon blir frem
hevet, men også den gradvise politiske og bevissthetsmessige modning av arbeiderklassen i løpet av den kapita
listiske akkumulasjonsprosessen.
Ikke gjennom en politisk
aksjon, men gjennom at arbeidsprosessen med nødvendighet
blir samfunnsmessig under kapitalismen, dannes her i det
minste en viktig forutsetning for revolusjonsteorien. Ikke
bare politisk makterobring er en revolusjon: de samfunns
messige omveltningene under kapitalismen, de tiltakende
motsetninger mellom produktivkrefter og produksjonsforhold,
er i seg sjøl en revolusjon.
Særlig den viktigste produktivkrafta - arbeiderne sjøl - utvikler seg på en måte som
kommer i konflikt med produksjonsforholdene. Det vi tyde
lig ser i dag, nemlig at den økte kvalifikasjon av arbei
derne utgjør enorme produktivkrefter som ikke kan utnyttes
under kapitalismen, registrerte Marx i sin spede begynnelse
Og dette er sosiale produktivkrefter, som grunner seg i at
arbeiderne alt under kapitalismen, har overvunnet sin
fremmedgjorte og atomiserte tilstand. Dette gjelder sjøl
sagt ikke alle, men det dreier seg om en historisk tendens
som neppe kan snues. Marx konstaterer i Kapitalen at den
kapitalistiske produksjonsmekanisme sjøl frembringer "en
skolert, forenet og organisert arbeiderklasse". (KI, s.
791).
Sjøl om kapitalismen også skaper elendighet, er det
snarere denne kapitalismens sivilisatoriske tendens som er
dominerende i de vesteuropeiske land. Marx hevder også at
kapitalismens behov for fleksibel arbeidskraft som hurtig
kan veksle mellom ulike bransjer, noe som under kapitalis
men setter seg igjennom som en blind naturlov, dog har
den positive side at utviklinga av "mest mulig allsidighet
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hos arbeiderne" blir anerkjent "som allmenn samfunnsmessig
produksjonslov" (KI, s. 512).
"Delindividet, som kun er
bærer av en samfunnsmessig detalj funksjon", blir med nød
vendighet erstattet av "det totalt utviklede individ, for
hvem forskjellige samfunnsmessige funksjoner er virksomhetsraåter som avløser hverandre." (KI, s. 512). Her sies
det altså at selve kapitalismens økonomiske tendens opp-,
hever det atomiserte delindivid og tendensielt utvikler et
allsidig og dermed rikere individ. Dette er "omveitningsfermenter" utviklet av kapitalismen sjøl som undergraver
dens eksistens.
De to revolusjonsperspektivene som vi her har lest ut av
Marx, står ikke nødvendigvis i et antagonistisk forhold
til hverandre. Men de legger vekt på ulike ting. Det
første perspektiv er med sin orientering mot den politiske
aksjon, ubestemt i den forstand at revolusjonsbegrepet kan
anvendes både på en borgerlig og en sosialistisk revolusjon.
Det andre perspektivet retter derimot oppmerksomheten mot
de konkrete økonomiske forutsetningene for revolusjonen,
og dette kan bare være forutsetningene for en sosialistisk
revolusjon, ut fra et industrialisert kapitalistisk samfunn.
Det klassemessige grunnlaget for en politisk maktovertak
else (i tråd med det første perspektiv) kan være mangfol
dig, noe både 1848, Pariskommunen, Russland, Tyskland, Kina
og vel alle andre revolusjoner i det 20. århundre vitner
om. Vi ser da også at nettopp i de ikke-industrialiserte
land, har dette aksjonistiske og voluntaristiske revolu
sjonsbegrepet blir videreført: det er nok å nevne Lenin og
Mao Tsetung. Ut fra dette kunne ikke bare arbeidere, men
også studenter, filleproletarer^
offiserer, småborgere
osv. være aktiv i revolusjonen. Det er derfor symptomatisk
for den nye marxismen fra slutten av 1960-åra at det ble
grepet tilbake til denne revolusjonsoppfatningen. Denne
marxismen hadde nemlig liten tro på det revolusjonære po
tensiale som lå i produktivkreftenes og arbeiderklassens
utvikling,
I stedet hevdet man (i tråd med Marcuses popu
lære teori) at det var randgrupperingene i samfunnet, som
var underpriviligerte eller på annen måte sto utafor det
etablerte organisasjonssamfunn (som f.eks. studentene),
som utgjorde det eneste håp for en radikal omdanning av
samfunnet.8 Denne ubestemtheten når det gjaldt revolusjo
nens klassemessige karakter, kunne støtte seg til marxis
men p.g.a. de ubestemtheter i Marxf egen revolusjonsoppfatning som det her er pekt på. Og denne ubestemthet går
til syvende og sist tilbake til at marxismen som teori ble
utviklet i en historisk situasjon, hvor den borgerlig-
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demokratiske revolusjon ennå ikke var gjennomført og hvor
arbeiderklassen var uutviklet. At denne tvetydigheten ble
reprodusert i Vest-Europas marxisme på slutten av 1960tallet, har på sin side sine historiske forutsetninger.
Vesentlig for den nye marxismen var nemlig solidariseringen
med revolusjonære bevegelsen i den tredje verden. Disse
bevegelser sto objektivt sett overfor gjennomføringa av
borgerlig-demokratiske oppgaver, ikke i første omgang so
sialistiske oppgaver. Men disse konkrete begrensningene ved
revolusjonene i den tredje verden, ble helt borte i den
begeistrede solidarisering. Et voluntaristisk revolusjonsbegrep gjorde det i stedet mulig å innordne disse beveg
elser i et omfattende verdensrevolusjonært perspektiv,
Det oppsto den merkverdigste konvergens mellom Marcuses
teori om arbeiderklassens integrering i det kapitalistiske
apparat og marsjall Lin Piaos verdensrevolusjonsstrategi,
der landsbygda (den tredje verden) skulle erobres først„
for deretter å omringe og innta "byene11
(industrilandene) I
Marx1 andre revolusjonsperspektiv kunne bare få politisk
betydning i en situasjon der arbeiderklassen sto i sentrum
for den politiske bevegelsen. Dette var igjen bare mulig
i en situasjon med sterke fagforeninger og sosialistiske
partier med masseoppslutning fra arbeiderklassen. Prob
lemet med dette perspektivet, var at det ikke fra MarxT
side var knyttet noen tydelig forbindelse mellom utviklinga
av en klassebevissthet via samfunnsmessiggjøringen av pro
duksjonen og den politikk som fagbevegelse og arbeiderpar
tier skulle føre. Dette revolusjonsperspektivet ble av de
sosialdemokratiske massepartiene tatt til inntekt for en
evolusjonistisk og reformistisk strategi, der arbeider
klassen i kraft av sin økte økonomiske betydning, skulle
erobre flere og flere maktposisjoner innen det kapitalist
iske samfunnet.
Poenget er ikke at dette var en feiltolk
ning av Marx, men vi kan vel si at det var en ensidiggjøring, en fokusering på det rent økonomiske element i en re
volus jonsteori som hos Marx besto av flere elementer.
Resultatet av denne sosialdemokratiske tillit til produktivkreftenes gang gjennom historia, var at man ble blind
for vesentlige politiske og ideologiske prosesser som
virket i kontrarevolusjonær retning: verdenskrigene, fas
cismen og stalinismen var de konkrete historiske begiven
heter som gravla dette produktvivkraftsperspektivet. Men
sjøl om optimismen i dette perspektivet i vår tid er for
latt, er det likevel i den moderne kapitalisme et klart
progressivtog sivilisatorisk trekk ved produktivkreftenes
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utvikling (ved siden av de destruktive trekk), som ikke bør
oversees.
Man kan faktisk snakke om en parallellitet mellom Marx*
radikale kritikk av de borgerlige samfunn på 1840-tallet
og nymarxismens radikale kapitalisme- og teknokrati-kritikk på 1960- og 70-tallet. ^Begge disse kritikker foku
serer på kapitalismens negative og destruktive sider: på
den absolutte fremmedgjøring, på arbeidsdelinga, på produktivkreftenes destruktive karakter.
Ingen av kritikkene
tillegger de sivilisatoriske tendenser som samtidig er i
virksomhet, noen stor betydning. Kapitalismen blir betrak
tet som et system som har uttømt sitt historiske potens
iale. Begge kritikker fester lit til et utopisk perspek
tiv: at den enorme materielle og moralske fornedrelse skal
resultere i en revolusjonær omvending, et totalt opprør
som skal snu alt opp ned. Mens Marx gjennom sine under
søkelser av det borgerlige samfunns anatomi, gradvis ar
beider seg vekk fra dette ensidige perspektivet i åra etter
1848, står marxister i dag overfor en lignende oppgave,
nemlig å knytte de radikale visjoner sammen med det emansipatoriske potensiale som settes fri i løpet av den samfunnsmessiggjøring av alle menneskelige forhold (ikke bare
de økonomiske) som tvinger seg frem i det moderne samfunn.
Det politiske perspektiv må knyttes til de sivilisatoriske
elementer innen selve kapitalismen.
Ellers er den nye
marxismen og med den de nye venstrebevegelsene fra 60- og
70-tallet, dømt til politisk impotens og isolasjon.

T0 "KLASSISKE" LAND FOR MARXISMEN
Det er verd å merke seg at marxismen før 1914 kun slo gjen
nom i land som ikke hadde fullført den borgerlig-demokratiske revolsujonen.
Som sagt var disse land Tyskland,
Østerrike-Ungarn og Russland.
I England, som ifølge en
uttalelse av Marx fra 1870, var "det eneste land, hvor de
materielle betingelser" for en sosial revolusjon "er ut
viklet til en viss modningsgrad" (Marx til Meyer og Vogt
9.4.1870. MEW 32,669), ble den sosialistiske teori dominert
av Bernhard Shaw og Fabian Society. At det var slik, må
sees i sammenheng med at marxismens teori, ikke bare er et
uttrykk for den moderne arbeiderklasse-bevegelse, men også
uttrykker erfaringene fra borgerlig-demokratiske bevegelser.
Marxismens fragmentering i det 20. århundre må også sees
i dette perspektivet.
Som sagt ble marxismen utformet og offentlig kjent som en
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sluttet "lære" i siste fjerdedel av forrige århundre. Der
for er det ikke bare viktig å forklare hvorfor marxismen
festnet seg i bestemte land, men også viktig å se på hvor
dan marxismen ble motttatt og videreført i disse land.
Denne videreføring fikk nemlig stor betydning for marxis
mens skjebne.
Det er da to land som bør betraktes og hvor
marxismen blir mottatt og videreutviklet på helt ulik måte:
Tyskland og Russland.
Ingen av disse land har gjenomført
den borgerlig-demokratiske revolusjon og ingen av dem er
preget av noe politisk sterkt borgerskap i tida før 1914.
Den vesentlige skilnad består imidlertid i følgende: mens
Tyskland slår inn på en rask kapitalistisk og industriell
utvikling etter 1848-revolusjonen og dermed frembringer
en tallrik arbeiderklasse, kommer Russland bare svært halt
ende (ved hjelp av omfattende statsunderstøttelse) igang
med sin kapitalistiske utvikling. Mens det akutte agrarog fattigdomsproblem som var en viktig bakgrunn for 1848revolus jonen, i Tyskland finner sin løsning gjennom den
omfattende industrialisering og dermed folkeforflytning
til byene, forblir agrarkrisa i Russland det sentrale prob
lem i hele perioden.
Politisk sett betyr dette at mens bondebevegelsen i Russ
land spiller en avgjørende og revolusjonær rolle, er ikke
de sosiale spenningene på landsbygda i Tyskland sterke nok
til å rive bøndene løs fra borgerlig og junker-føydal inn
flytelse.
Dette stiller arbeiderbevegelsen i de to land
overfor fundamentalt forskjellige oppgaver. Også når det
gjelder de intellektuelle, som alltid spiller en viktig
rolle i marxismens historie, er det viktige skilnader.
Etter 1848 oppgi den radikal-borgerlige intelligens i
Tyskland sine politiske pretensjoner. Det hegelianske
helhetsperspektiv går av moten, man fordyper seg i spesialvitenskapelige granskninger som en kompensasjon for den
offentlige oppdrager- og dannelsesfunksjonen som den "ma
terialistiske" borgerlige verden ikke lenger er interessert
i.
Dette er den mektige tyske professor-stand, "fagmandarinene" som prøver å tie ihjel Marxf Kapital. (Marx til
Kugelmann 11.2.1869 MEW 32, 590). Mot slutten av århundret
reiser det seg imidlertid en motstand mot den positivistisk
orienterte fagspesialisering, en mostand som er knyttet til
navn som Nietzsche, Dilthey, Simmel og Weber. Men denne
motstand er både anti-sosialistisk og anti-borgerlig i den
forstand at den er rettet mot den ensidige økonomiske og
naturvitenskapelige materialisme som står sterkt både i
arbeiderbevegelsen og i borgerlige kretser.
Sjøl om denne
nye "Lebensphilosophie" og kulturkritikk inneholder elemen
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ter av en berettiget kritikk av vulgærmaterialismen i det
tyske sosialdemokrati, (en kritikk som de nyomvendte marx
istene Lukacs og Bloch til dels overtar etter 1. verdens
krig), så bidrar denne retning alt i alt til å dreie den
tyske intelligensia ytterligere inn i reaksjonære og antirasjonalistiske baner.
I denne atmosfære forblir det en
mur mellom marxismen og den akademiske verden. Marxismen
vinner omtrent ikke fotfeste blant de intellektuelle før
1914, den marxistiske teori blir derfor på godt og ondt
preget av en nær tilknytning til det sosialdemokratiske
partiet.
I Russland utgjør derimot de intellektuelle - og da særlig
de mindre priviligerte delene: lærere, leger, lavere em
betsmenn osv. - et direkte revolusjonært potensiale i hele
perioden mellom jordreformen av 1861 og 1914.
Striden inn
innen denne sosiale gruppe dreier seg om helt andre ting
enn i Tyskland: skal Russland følge sin særegne vei mot
sosial frigjøring, basert på bøndernes landsbyfellesskap
eller må Russland gå den vestlige, kapitalistiske vei for
å nå det sosialistiske samfunn.
De slavofile blir etter
hvert til narodniker og sosialrevolusjonære. De vest
orienterte blir på 1890-tallet til marxister.
Situasjonen
på 1890-tallet i Russland ligner på mange måter situasjonen
i Tyskland på 1840-tallet: en radikal, samfunnsengasjert
intelligensia, en arbeiderbevegelse i sin spede begynnelse
og et akutt agrarproblem.

TYSKLAND - TEORIEN SOM VITENSKAPELIG GARANTI FOR POLITIKKEN
Hvordan blir marxismen mottatt i de to land? Hvilke sider
ved marxismen blir oppmerksomheten rettet mot? Marxisme det betydde i begge land først og fremst Marx* økonomiske
teori slik den er presentert i Kapitalen. Marx1 tilhengere
i de to land leser Kapitalen på helt ulikt vis. Det viser
seg at den tyske arbeiderbevegelse paradoksalt nok ikke
tjener noe på dens nære forhold til Marx og Engels.
Tvert
om synes det som om den evolusjonistiske og vulgærmaterialistiske marxismen som her utvikler seg, har noe med denne
nærhet å gjøre.
I og med at Marx'allmenne analyse av den
kapitalistiske produksjonsprosessen blir offentliggjort,
blir denne analysen brukt som erstatning for en konkret
analyse av den tyske samfunnsformasjon.
Tyskland blir sett
på som en del av den kapitalistiske verden (det junkerføydale element undervurderes) og derfor er det mulig å
lese seg til Tysklands skjebne ut fra Marx1 allmenne teori.
Denne feil skyldes ikke bare de tyske sosialdemokrater, men
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også Marx’ egen bemerkning i Kapitalens forord om at Tysk
lands fremtid kan avleses i den engelske utvikling. (KI,
s. 12).
Den sterke og stabile industrielle utvikling i
Tyskland i siste halvdel av forrige århundret, samt arbei
derbevegelsens like stabile vekst, har da også gitt gode
grunner for å fokusere på denne allmenne utvikling. Funk
sjonen til Kapitalen i forhold til det tyske sosialdemo
krati, ble først og fremst å gi bevegelsen et vitenskapelig
grunnlag, et vitenskapelig renomme i offentligheten. Nett
opp dette aspektet understrekes også sterkt i de anmeld
elser av bind I som Engels lager for tyske aviser.
Ifølge
Engels appellerer Marx i sitt verk nikke til massene, men
til vitenskapens menn,r, det dreier seg om å gi den sosia
listiske bevegelsen et-"vitenskapelig grunnlag". (MEW 16,
s. 215).
Siktemålet med Engels1 anmeldelser, hvis innhold
han i forveien diskuterte med Marx, er naturligvis også av
taktisk art: det gjelder å gi det nye verket innpass i den
tyske offentligheten.
Understrekingen av det vitenskape
lige element og nedtoningen av det politiske, skal tvinge
"fagmandarinene" til å ta opp hansken - en strategi som
ikke ser ut til å ha gitt betydelige resultater. Det kan
vi bl,a. se av Marx* gjentatte beklagelser over at han
blir tiet ihjel i Tyskland - især fra fagøkonomenes side.
I hans brev til Kugelmann av 11. februar 1869, kan vi lese
følgende:
"En privatdpsent i politisk økonomi ved et tysk univer
sitet skriver til meg at jeg fullstendig har overbevist
han^ men - hans stilling påbyr han "som andre kolleger",
ikke å uttale sin overbevisning.
Denne feigheten til fagmandarinene på den ene siden og
fortielseskonspirasjonen til den borgerlige og reaksjo
nære presse på den andre side, gjør meg stor skade."
(MEW 32,590).
Ifølge Cora Stephan - som nylig har utgitt en analyse av
teoriens rolle i det tidlige tyske sosialdemokrati - var
Marx’ opprinnelige intensjon med Kapitalen av rent viten
skapelig art, nemlig en gang for alle å rive grunnen vekk
under alle varianter av borgerlig økonomi.
I og med den
manglende respons i den fagvitenskapelige verden, skifter
fokuseringen etter hvert over på Kapitalens virkning i
arbeiderbevegelsen*. Det er m.a.o. en viss motsetning
mellom opprinnelig intensjon og den faktiske virkningshistorie. Det lå dessuten i sakens natur at Marx bare i
begrenset grad kunne "kontrollere" verkets virkning i ar
beiderbevegelsen: her dreide det seg ikke om vitenskapelige
diskusjoner, men om hvordan de ledende personer innen so

97

sialdemokratiet "brukte” Kapitalen i sin politiske og høyst
situasjonsbestemte propaganda overfor arbeiderklassen og
offentligheten.
Kapitalens hovedvirkning i Tyskland kom til å ligge på et
politisk-propagandistisk og ikke på et teoretisk plan. Men
denne politiske funksjon i arbeiderbevegelsen ble likevel
preget av den tendens som Engels hadde innledet i sine
første anmeldelser, nemlig betoningen av verkets vitenskape
lige karakter. Hovedfunksjonen til Kapitalen ble å for
vandle sosialismen fra utopi til vitenskap. Politisk sett
betydde det: Marxr verk var en vitenskapelig forsikring om
at arbeiderbevegelsen med en naturlovs nødvendighety var
på vei mot et sosialistisk samfunn.
Marx’ verk, og dermed
marxismen som sådan, fikk dermed ikke primært en funksjon
som analyseredskap for videre konkrete undersøkelser, men
en politisk-mobiliserende funksjon. Marxismen skulle være
et fyrtårn som lyste opp og viste rett kurs for arbeider
bevegelsen.
En allmenn økonomisk begrunnet historieoptimisme, ble kvintessensen av den marxisme som ble formidlet
til arbeiderklassen.
I 1903, tyve år etter Marx1 død, skrev Rosa Luxemburg en
artikkel kalt Stillstand und Fortschritt im Marxismus3 som
kaster lys over marxismens utvikling i Tyskland.
I denne
artikkelen hevder hun det syn at det ikke har vært noen
teoretisk utvikling innen marxismen etter Marx og Engels og det til tross for at det hos Marx bare på det økonomiske
området er snakk om en "utarbeidet lærebygning". (GW Bd.
1.2, s. 364).
Hun peker på at bind II og III av Kapitalen
(utkommet henholdsvis 1885 og 1894), er helt nødvendige
deler av Marx’ teori (kapitalens reproduksjon, profittratens tendensielle fall, overgangen fra verdi til pris og
fra merverdi til profitt og rente behandles først i disse
to siste bind).
Samtidig konstaterer hun at utgivelsen av
disse verker i grunnen ikke møtte noeii store reaksjoner i
den sosialistiske bevegelsen.
Svarene på dette ligger
ifølge Luxemburg, i at de temaer som behandles i bind II
og III "er temmelig likegyldige ut fra den praktiske klassekamps standpunkt. For denne var det store teoretiske prob
lem: merverdiens opprinnelse^ dvs. den vitenskapelige for
klaring av utbyttinga3 så vel som tendensen til samfunnsmessiggjøring av produksjonsprosessen, dvs. den vitenskape
lige forklaring av det objektive grunnlaget for den sosia
listiske omveltning." (GW 1.2, s. 366).
Her går det altså
tydelig frem at Kapitalens politiske funksjon i Tyskland
var å gi en forsikring, et bevis, på sosialismens nødven
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dige seier. Forusetningen må da være at et slikt bevis
virkelig har en oppildnende virkning på arbeiderklassen.
Hva verken Rosa Luxemburg eller andre så i 1903, var at
denne vitenskapelige forsikring, kunne degenereres til en
sovepute og en ideologisk ferniss som tåkela den reelle
politiske utviklinga som gikk for seg i den tyske arbeider
bevegelsen. Med en sosialismestrategi som er basert på
en økonomisk-evolusjonær utviklingstendens, ble spørsmålet
om arbeiderbevegelsens organisasjoner og deres reelle indre
tilstand, et fullstendig sekundært spørsmål - noe som mer
eller mindre løste seg av seg sjøl.
Også den store rep
resentant for arbeiderbevegelsen, Rosa Luxemburg, delte
denne neglisjering av det organisatoriske nivå med det
øvrige tyske sosialdemokrati.

DE RUSSISKE SÆREGENHETER OG MARXISMEN
Marxismen i Russland fikk en annen utvikling enn i Tysk
land.
Her fantes det ikke noen bred arbeiderbevegelsen
som Marx1 teori kunne ha en politisk-mobiliserende funk
sjon i forhold til. Marx’ lære ble likevel gjenstand for
stor oppmerksomhet fra de intellektuelles side - og det
alt lenge før arbeiderklassen gjorde seg politisk gjeldende
på 1890-tallet. Mens det i Tyskland tok fire år å få solgt
ut første opplag på 1 000 eks. av Kapitalen (1867), ble den
russiske oversettelsen av første bind (1872) nesten utsolgt
på ett års tid(- og da med et opplag på 3 000 (KI s. 22).
De russiske intellektuelle var utvilsomt blant de flit
tigste og mest seriøse leserne av Marx’ hovedverk i forrige
århundre.
Russland var ifølge Marx, det land nhvor Kapi
talen blir mer lest og anerkjent enn noe annet sted.M
(Brev til Sorge 5.11.1880. MEW 34, s. 477).
Marx1 teori var i Russland forflyttet til et så fremmed
miljø, at ingen kunne finne på å forveksle den allmenne
analysen av den kapitalistiske produksjonsmåten med en kon
kret økonomisk analyse av de russiske forhold. Vi har sett
at spørsmålet som ble reist i Tyskland var hvilken historisk
tendens som ligger i forlengelsen av den kapitalistiske ut
vikling.
Svaret på dette var det sosialistiske samfunn.
I Russland var spørsmålet derimot: kan kapitalismen over
hodet utvikle seg? Vil Russland gå den kapitalistiske vei?
Saken gjaldt ikke sosialismens nødvendighet, men kapitalis
mens.
I debatten som ble ført mellom narodnikene og marx
istene, argumenterte begge ut fra Marx1 verk. Oversetteren
av Kapitalen til russisk var ikke en marxist (i den seinere
betydning av ordet), men den prominente narodniken F. Dani-
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elson som i mange år brevvekslet med Marx og Engels. De
batten om kapitalismens skjebne i Russland er den
første debatt i marxismens historie, der begge parter er
tilhengere av Marx, men der det er uenighet om tolkningen
av Marx i forhold til en konkret situasjon.
Marx og Engels gledet seg forståelig nok over den oppmerk
somhet deres teorier ble tik del i Russland.
Samtidig
reagerte de mot tendensen til å opphøye deres teoretiske
arbeider til "hellige skrifter" hvor sannheten ubetinget
var å finne. Da Engels i 1893 ble bedt om en stillingstaken av en russisk emigrant, avslo han dette ved å hen
vise til "ufullstendig faktakunnskap" og tilføyde lett
resignert følgende bemerkning:
"Dersom De har fulgt med i den russiske emigrantlitteraturen i de siste ti åra, vil De sjøl vite hvordan f.eks.
passasjer fra skriftene og brevvekslingen til Marx er
blitt utlagt på en høyst motsetningsfyllt måte av de
ulike russiske emigrantgruppene - akkurat som om det
dreide seg om tekster av klassikere eller fra Det nye
testamente. Uansett hva jeg kunne si om det tema som
nevnes av Dem - det ville sannsynligvis lide den samme
skjebne." (Engels til I.A. Gurwitsch 27.5.1893. MEW 39,
s. 75).
Den holdning Engels her gir uttrykk for, maktet ikke å for
hindre mange ufruktbare debatter om "hva Marx egentlig sa"
i marxismens videre historie.
I mosetning til disse
seinere debattene, må det likevel tilføyes at den russiske
debatt om kapitalismens skjebne, utmerker seg med et høyt
vitenskapelig nivå.
Marxismens aktualitet i Russland lå altså på et teoretisk
og ikke på et politisk plan.
Spørsmålet om kapitalismens
muligheter fortettet seg i spørsmålet om det kunne utvik
les et indre marked i Russland som kunne etterspørre varene
som en kapitalistisk sektor ville produsere. Dette var det
såkalte realiseringsproblemet som Lenin viet et av sine
første arbeider. Tilhengerne av den kapitalistiske vei Lenin og de såkalte "legale marxister" - hevdet at et slikt
indre marked utviklet seg, og det til tross for at massenes
etterspørsel etter konsumvarer ikke var betydningsfull.
Marxistene hevdet nemlig at den viktigste etterspørselen
gjaldt produksjonsvarer og at produksjonsvaresektoren hadde
en tendens til å utvikle seg hurtigere enn konsumvaresek
toren og derfor utgjorde det dynamiske element i den kapi
talistiske utvikling.
Sjøl i et land med en overveiende
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fattig bondebefolkning kunne kapitalismen derfor utvikle
seg via et indre marked.
I denne debatten var det bind II av Kapitalen, med sine
skjematiske oppstillinger av kapitalens reproduksjon, som
var utgangspunkt. Denne problematikken hos Marx kunne
overhodet ikke ha noen mobiliserende effekter i forhold
til klassekampen - tvert imot: spørsmålet Marx stiller er
jo hvordan det tross alt er mulig å tenke seg reproduk
sjonen, dvs. den fortsatte eksistens fra år til år, av
kapitalismen som et system.
Og når vi ser tilbake på den
russiske debatt om disse spørsmål, så sitter man igjen med
inntrykket av at marxistene ikke bare beviste at kapital
ismen kunne utvikle seg - de kom farlig nær det punkt hvor
de "beviste” kapitalismens evige reproduksjon.10 Noen øko
nomisk krise- og sammenbruddsteori, spiller derfor ikke
noen rolle i Lenins politiske tenkning. Aller minst bol
sjevikene satt og "ventet på krisa", som en vulgæroppfatning vil ha det til.
Sjøl om den teoretiske gehalten i
Lenins økonomiske teorier kan diskuteres, er det i vår
sammenheng viktig å poengtere: nettopp fordi det hos Lenin
ikke finnes noen teori om kapitalismens rent økonomiske
sammenbrudd og sosialismens rent økonomiske nødvendighet,
retter Lenins marxisme oppmerksomheten i større grad mot
politiske og ideologiske forhold som kan fremkalle kapita
lismens (og det tsaristiske Russland) avgjørende sammen
brudd. Av disse grunner unngår den leninistiske marxismen
den form for vulgærmaterialisme og evolusjonisme, som den
2. Internasjonale var preget av, sjøl om det også hos
Lenin finnes en sterk tillit til produktivkreftenes sivilisatoriske misjon.11
I disse forhold ligger uten tvil en av grunnene til at den
marxisme som Lenin og bolsjevikene utviklet, kunne overleve
den kritikk som etter den 1. verdenskrig og frem til våre.
dager er blitt rettet mot den II. internasjonales marxisme.
Men det var også de spesielle historiske forhold i Russland
som gjorde at Lenin skapte en ny marxisme på andre områder
enn det økonomiske. Arbeiderklassens svakhet i Tsar-Russland gjorde det umulig å anta at denne klassen ville utvikle
seg politisk og bevissthetsmessig til en sjølstendig makt
faktor ganske enkelt som følge av produktivkreftenes utvik
ling, slik man mer eller mindre antok i Tyskland.
Faren
besto i at arbeiderbevegelsen skulle bli dominert av et
borgerskap som kjempet for liberale og borgerlig-demokratiske krav.
I denne forbindelse ble begrepet hegemoni ut
viklet (av Axelrod og Plechanow omkring århundreskiftet):
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i stedet for å vente til den borgerlig-demokratiske revo
lusjonen var gjennomført, skulle arbeiderklassens parti
utøve hegemoni over de andre klassene innen kampfronten
mot tsarismen.
Sosialdemokratiet måtte gå i spissen også
i den borgerlige-demokratiske revolusjonen. Disse tanker
ble skjerpet av Lenin i Hva må gjøres? (1902): hegemoniet
i kampen kunne bare sikres ved utviklinga av en sterk
partiorganisasjon som ikke kunne forlite seg på arbeider
klassens rent norganiske" eller spontane utvikling mot en
sosialistisk klassebevissthet, men som fikk som en av sine
oppgaver å opprettholde og propagere en sosialistisk be
vissthet til arbeiderklassen. Det betenkelige ved denne
partiteorien er at den lett kan legitimere et fullstendig
brudd mellom klassens bevegelse og partiets utvikling.
I
virkeligheten har denne teori som sin forutsetning (noe
Lenin også presiserte) at det allerede eksisterer en ar
beiderbevegelse som partiet har reelle forbindelser med.
(Jfr. min artikkel i Vardøger nr 6/74 s. Iff). Men bort
sett fra dette, bør det understrekes at det i Lenins syn
ligger ansatser til en ny teori om klassebevissthet som
er overlegen den teori som hevder at klassebevisstheten
utvikles så å si automatisk som følge av arbeiderklassens
og produktivkreftenes egen utvikling. Lenin ser ikke
lenger arbeiderklassens politiske bevissthet som resultat
av primært økonomiske prosesser. Klassebevisstheten blir
i stedet formet gjennom det forhold arbeiderklassen står
i til de andre klassene i samfunnet, økonomisk, politisk
og ideologisk. Den politiske stillingen til arbeiderklas
sen blir dermed avhengig av totaliteten av samfunnsmessige
klasserelasjoner. På dette punktet har det 20. århundres
historie gitt Lenin rett overfor all økonomisk determinisme.
Partiteorien og den nær tilknyttede teori om klasseallianser, har funnet størst gjenklang i de revolusjonære be
vegelser i land med svak kapitalistisk utvikling og hvor
alliansen med bondeklassene er et aktuelt problem, som
f.eks. i Kina før 1949.
Også på et annet viktig punkt sam
svarer de russiske erfaringer med de erfaringene som sein
ere er gjort i de perifere områder av kapitalismen. Jeg
tenker på det nasjonale spørsmål som i dag er et politisk
problem av dimensjoner. Lenin var en av de første som inn
så at det nasjonale spørsmål ville få stor betydning i
koloniområdenes frigjøringskamper. Den betydning nasjona
lismen har i verden av i dag, står i skarp kontrast til de
internasjonaliseringsprognosene som vi finner i f.eks. Det
kommunistiske manifest av Marx og Engels. Heller ikke
marxister i industrilandene, som Rosa Luxemburg, så klart
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på dette punktet. Med sin skjerpede sans for ulikemessigheten mellom økonomiske, politiske og ideologiske proses-"
ser, ble Lenin i dette spørsmål og i andre spørsmål, i
stand til å gjøre marxismen mer levedyktig i det 20. år
hundres virkelighet.
På et punkt var imidlertid hans bidrag til marxismen, be
skjedent.
Og det var også et meget viktig punkt, nemlig
analysen av de vestlige industriland og arbeiderbevegelsen
i disse land,

KRITISK MERKNAD OM LENINS IMPERIALISMETEORI
/

Det var verken Lenins analyser av Russlands økonomiske ut
vikling eller hans partiteori som skulle få den største
virkningshistoriske betydning, men derimot hans imperia—
lismeteori utarbeidet i 1915/16 under inntrykket av en
historisk katastrofe: den 1. verdenskrig. Denne teori
inneholder for det første alvorlige teoretiske svakheter
som fikk politiske skadevirkninger for den vestlige ar
beiderbevegelse og for det andre ble disse skadevirkning
ene skjerpet gjennom den offisielle legitimering av "lenin
ismen" som "marxismen i det 20. århundre11 fra Stalins og
de seinere sovjetiske partilederes side.
En teori som fra
Lenins side tross alt var ment som en tidsbetinget analyse
av situasjonen omkring 1. verdenskrig, fikk gjennom stalinismens "resepsjon" en virkningshistorie som ble fatal særlig for de vestlige kommunistpartienes teoretiske ut
vikling.
Noe de enda ikke helt har befridd seg fra.
Uten å gå nærmere inn på de økonomisk-teoretiske enkelt
heter ved Lenins analyse12, kan de viktigste svakhetene ved
teorien kort sammenfattes på følgende måte:
1. Lenin hevder at kapitalismen i det imperialistiske sta
dium er døende, "parasitær" kapitalisme i nedgang - i sitt
siste stadium.
Kapitalismen er stagnerende og fører til
økt fattigdom for flertallet av det arbeidende folket (unn
taket er et lite arbeideraristokrati av godtbetalte arbei
dere) .
Denne teorien makter ikke å gi noen god forklaring
på den enorme utviklinga av produktvkreftene og den lang
varige høykonjunkturen etter 2. verdenskrig. Den makter
heller ikke å forklare stigninga i levestandard for det
overveldende flertallet av arbeiderklassen (og småbøndene)
i de vestlige industriland.
2. På det politiske plan hevder teorien at imperialismens
stadium betyr en historisk bevegelse fra borgerlig demo
krati mot politisk reaksjon.
Teorien hevder også at de
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reformistiske arbeiderpartiene (med arbeideraristokratiet
som sin sosiale basis), objektivt vil tjene reaksjonens
interesser (herfra var veien ikke altfor lang til den be
ryktede ,,sosialfascismel,-tesen som Komintern fremsatte på
1920-tallet). Dette politiske aspektet ved teorien kan
ikke på noen måte forklare hvorfor det parlamentariske de
mokratiet faktisk ble konsoHdert i en rekke land kort
etter 1. verdenskrig (unntak nr 1 er her Nazi-Tyskland) og
videre konsolidert i hele Vest-Europa etter 2. verdenskrig.
Den kan heller ikke forklare hvordan arbeiderklassen på
det politiske og rettslige plan styrker sin posisjon og
hvorfor borgerskapet i det hele tatt inngår reelle "klassekompromiss" med arbeiderbevegelsen.
3. Som følge av de foregående to punkter hevder Lenin
tesen om den sosialistiske revolusjonens umiddelbare aktua
litet i imperialismens fase, noe som legitimerer den rus
siske revolusjon som en sosialistisk revolusjon i imperia
lismens svakeste ledd.
I de vestlige land fører dette til
at kommunistpartiene fører en politikk ut fra antagelsen
om at kapitalismens sivilisatoriske potensiale er defini
tivt uttømt og at kun den barbariske side er tilbake. Dette
historiefilosofiske perspektiv vedvarer å dominere, til
tross for at Lenin alt i 1921 (etter politiske nederlag i
Tyskland) innser at de revolusjonære krefter ikke lenger
er på offensiven, i Vest-Europa.
Det bør understrekes at de negative konsekvensene som disse
svakhetene ved Lenins imperialismeteori fikk, først og fremst
skyldes den enorme autoritet som den russiske revolusjonen
utøvde i Vestens arbeiderbevegelse og som det fremvoksende
stalinistiske byråkratiet så mesterlig visste å utnytte. I
denne legitimering passet "marxismen-leninismen" som hånd
i hanske. At marxisten Lenin tok feil er en ting. At
disse feil fikk skjebnesvangre resultater skyldes omsten
digheter den samme marxisten ikke var herre over. Og at
han ikke så tydelig denne stalinistiske faren, har igjen
sammenheng med de teoretiske feil han gjorde.
Denne onde
sirkel begrenser betydningen av Lenins marxisme for arbei
derbevegelsen.

DEN REVOLUSJON/ERE KRISE 1914 - 1949
I løpet av 1. verdenskrig inntok Lenin (og noe nølende
etter hvert også de andre bolsjevikene) det standpunkt at
borgerlig-demokratiske og sosialistiske revolusjoner som
følge av kapitalismens imperialistiske fase, var uatskille
lige. De måtte sees i et verdensrevolusjonært perspektiv.
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"Modellen11 som Lenin synes å tenke ut fra er den russiske
revolusjon og den enhet mellom agrarrevolusjon og arbeiderrevolusjon som her ble realisert. Disse erfaringer over
føres til verdensmålestokk. Den "revolusjonens aktualitet”
som imperialismen og verdenskrigen har skapt gjelder ikke
bare for Europa, men for hele kloden. De nasjonale og
sosiale frigjøringsbevegelsene som utvikles i de agrare
koloniområdene, kan dermed knyttes direkte sammen med kam
pen for sosialisme i de industrialiserte land. Overfor
dette optimistiske og heroiske perspektivet, anser Lenin
dannelsen av et arbeideraristokrati som knyttes til det
bestående ved hjelp av koloniprof itter,, som et problem som
kan overvinnes.
Splittelsen i den europeiske sosialismen
i en reformistisk og en' revolusjonær leir, kan kompenseres
og vel så det gjennom alliansen mellom den revolusjonære
del av arbeiderklassen i Europa og de borgerlig-demokratiske bevegelser av hundrevis av millioner bønder i resten
av verden. Lenin er overbevist om at
"en verdensomspennende revolusjonær krise, skapt av den
universelle ruin som krigen har forårsaket, utvikler seg.
En krise som - uansett hvor langvarig og besværlige dens
etapper vil bli - ikke kan ende i noe annet enn i en
proletarisk revolusjon og dens seier.Ml3
Bare på disse politiske premisser har leninismen som strøm
ning etter 1. verdenskrig: dvs. spaltingen av arbeiderbe
vegelsen, dannelsen av Komintern osv., virkelig berettig
else.
Det er ingen tvil om at Lenin hadde rett i at kapita
lismen i det 20. århundre ble mer aggressiv og militaris
tisk enn tidligere.
Samtidig vet vi at revolusjonens seier
ikke kom og at den revolusjonære krise som begynte i og med
1. verdenskrig endte med et kompromiss - internasjonalt så
vel som i Europa - som stabiliserte seg i åra etter 2. ver
denskrig.
Grovt sett kan vi si at den revolusjonære krisa
varer fra 1914 til den kinesiske revolusjons seier i 1949.
I løpet av disse 35 åra gjennomgår kapitalismen katastrofer
som den aldri tidligere har opplevd og som følge av dette
svekkes borgerskapets maktposisjoner og politiske og ideolo
giske dominans som aldri før.
Særlig arbeiderklassens
stilling i industrilandene forbedres tilsvarende. Å gå inn
på årsakene til denne utviklinga - og særlig sakens økono
miske aspekt: kapitalismens krise - og akkumulasjonssyklus blir for komplisert innen rammen av denne artikkelen.
Her
nevnes bare noen av de mest iøynefallende trekkene ved ut
viklinga fra 1914 til 1949: de to verdenskrigene virker
ikke bare omformende, inn på de kapitalistiske økonomiene,
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men fører også til revolusjonære bevegelser som truer sys
temets eksistens og hvis viktigste resultater er den rus
siske og den kinesiske revolusjon.
I 1929 går den kapita
listiske økonomi inn i en total kollaps. Resultatet av
denne utviklinga blir på det teoretiske området Keynes
revisjon av den borgerlige økonomiske teori og dermed legi
timering av økt statlig økonomisk aktivitet for å sikre
sysselsettingen og på det politiske plan oppbygginga av
en sosialstat under de sosialdemokratiske partienes led
else, som skal sikre arbeiderklassen i industrilandene en
minimumslevestandard.
Grunnlaget for et reellt klassekompromiss blir dermed lagt. Enda to viktige og katastrofale
trekk ved denne perioden må nevnes: fascismen og stalinismen.
Begge fenomener kan sies å ha sammenheng med de so
sialistiske kreftenes svakhet og begge fenomener fører til
en utryddelse av den sosialistiske bevegelsen i Tyskland
og Sovjetunionen mer total enn noe borgerskap noensinne
har greid det. Men i og med Hitlers angrep på Sovjetunio
nen i 1941, tildeles stalinismen en slags progressiv his
torisk funksjon.
Stabiliseringen etter 2. verdenskrig på
det internasjonale plan, skjer på basis av den anti-fascistiske enhetsfronten mellom borgerlig-demokratisk kapita
lisme og stalinisme.
Vi*, ser altså: den revolusjonære krise som Lenin diagnosti
serte, resulterte verken i en absolutt seier eller i et
definitivt nederlag. Men den fikk følger som gjør at den
marxistiske teori ikke uten videre kunne videreføres innen
leninismens rammer. For det første blir sammenhengen
mellom agrarrevolusjonære bevegelser i kapitalismens peri
feri og arbeiderbevegelsene i industrilandene aldri skikke
lig etablert. De to bevegelsene forløper i separate baner.
Fot det andre blir kommunistpartiene - som ifølge Lenin
jkulle representere de revolusjonære delene av arbeider
klassen - i løpet av krisa 1914-49, redusert til ubetyde
lige minoritetspartier i de aller fleste vestlige land.
Dette innebærer et definitivt nederlag for den radikali
sering som tok sitt utgangspunkt i den russiske revolusjon
og også et nederlag for marxismens posisjon i de vestlige
land.
Tapet av dette leninistiske verdensrevolusjonære
perspektiv, fragmenterer marxismen - som alt nevnt. Mang
lende reell internasjonalisme fører til en manglende inter
nasjonal og enhetlig marxisme. Hele denne historiske ut
vikling betyr altså at det er et gap som skiller vår tids
situasjon fra Lenins situasjonsanalyse fra 1920.
Virkelig sosialistiske samfunn med et demokratisk politisk
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liv er enda
jeg her har

ikke virkeliggjort. Ut fra den utvikling
pekt på, er det klart at verken Marx*

eller Lenins revolusjonsforventninger er blitt innfridd.
Dette betyr imidlertid ikke at arbeiderbevegelsen ikke har
gjort fremskritt. Dette gjelder bare delvis i de såkalte
sosialistiske land, men særlig i de vestlige industriland.
Det arbeidende folks stilling har her forbedret seg kraf
tig - politisk og økonomisk - i løpet av de hundre år som
er gått siden MarxT død. Mange vil si at marxismen og den
revolusjonære arbeiderbevegelse har spilt en temmelig be
skjeden rolle i denne utviklinga.
Politisk sett har den
jo skjedd under reformistiske partiers ,ledelse, som f.eks.
her i Norge. Dette er imidlertid å se bort fra de dypere
årsaksforhold i historia. Marx karakteriserte Bismarck
som en testamentfullbyrder av 1848-revolusjonen. Også i
vårt århundre er det slik at de krefter som kan stå frem
som seierherrer og innkassere politiske gevinster, ikke
nødvendigvis er identiske med de reelle sosiale krefter
som har utført det historiske "grovarbeidet". Dette grov
arbeidet er ikke annet enn klassekampen i den nasjonale og
internasjonale forgreininger - uansett om sluttresultatet
blir "reformistisk" eller "revolusjonært".
Den reformutvikling som vestens arbeiderklasse har nytt
godt av, skyldes ikke bare denne klasses egen kamp, men er
et produkt av de totale internasjonale klasseforhold som
utviklet seg i 'det 20. århundre.
Ikke minst ble oktober
revolusjonen og bolsjevismen - som hensatte de herskende
klasser i en panikktilstand - en viktig årsak til at so
sialdemokratiets reformpolitikk kunne vinne gehør i tone
angivende borgerlige kretser i Vesten.
Sett slik ble bol
sjevismen som historisk retning offer for en virkelig iro
nisk dialektikk.
(Men det er en mulig skjebne som allé
politiske retninger står overfor og bør kunne forutse der
som de vil overleve). Det generelle forhold er vel at den
kamp som det arbeidende folk har ført ikke hadde styrke
nok til å avskaffe kapitalismen fullstendig samtidig som
den var omfattende nok til å reformere og modifisere den
samme kapitalismen.14 Sjøl om dette ikke samsvarer med
Marx1 prognose, kan det godt begripes ut fra marxistisk
klasseanalyse.
Tidligere i denne artikkelen har jeg forsøkt å vise hvordan
vi hos Marx kan finne ansatser til to ulike revolusjonsperspektiver - det ene fokuserer på den politiske siden
ved revolusjonen, mens den andre fokuserer på økonomiens
samfunnsmessiggjøring og arbeiderklassens økende kvalifika
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sjoner som en prosess som undergraver kapitalismens pro
duksjonsforhold.
Jeg tror det er riktig å si at det sist
nevnte perspektiv savnes hos Lenin.
Så vidt jeg vet finnes
det ikke noen tekster hos Lenin som analyserer produksjons
prosessens samfunnsmessiggjøring og arbeiderklassens rolle
i denne utviklinga,
I den grad Lenin er opptatt av kapita
lens samfunnsmessiggjøring, er det ikke arbeiderklassen
opperksomheten rettes mot, nfen monopoldannelsen, statstrustene, finanskapitalen osv. Lenin ser kapitalismens
sivilisatoriske funksjon fra dette topplans-perspektivet,
noe som utvilsomt henger sammen med at hans erfaringsbasis
først og fremst er den uutviklede og statsorganiserte rus
siske kapitalisme pluss de statskapitalistiske organisa
sjonsformer som utvikles i de europeiske land i løpet av
1. verdenskrig. Han ser kapitalens samfunnsmessiggjøring,
men ser ikke arbeidets samfunnsmessiggjøring - to proses
ser som er viklet inn i hverandre, men som likevel ikke
er identiske.
Lenin og den leninistiske tradisjon viderefører kun den
ene sida av Marx1 revolusjonsoppfatning. Denne retnings
nederlag i de kapitalistiske industriland henger sammen
med en splittelse mellom de to sidene i teorien: det politisk-revolusjonære element videreføres i den tredje verden,
mens det økonomiske element - gjennom sosialdemokratiets
strategi - vinner aktualitet i de vestlige industriland.

ORGANISERT ARBEIDERKLASSE - FAGBEVEGELSE OG PARLAMENTARISME
I det tsaristiske Russland - hvor Lenins marxisme ble
preget - manglet det to institusjoner som har hatt vesent
lig betydning for den vestlige marxismen.
For det første
en fagbevegelse med masseoppslutning og legal forankring.
For det andre politiske partier og et parlamentarisk
system. Det er ingen tvil om at disse institusjonene
har styrket de reformistiske tendensene innen arbeiderbe
vegelsen.
Begge institusjonene har en klar tendens til å
artikulere og fokusere på arbeidernes kortsiktige interes
ser.
Samtidig er begge institusjoner effektive til å lage
en offentlighet hvor gjennomsnittsoppfatningene og de mest
moderate krav (gjerne med oppslutning fra andre sosiale
klasser) dominerer scenen.
I dette politiske terreng har
en revolusjonær politikk og teoretisk begrunnede perspektiver, vanskelig for å vinne frem - i alle fall i "normale"
tider.
Utviklinga henimot slike tilstander i industriland
ene, skjøt fart i slutten av forrige århundre. Kort etter
Marx' død inntrer en periode i Europa med voldsom vekst i
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fagforeningene og også i arbeiderpartienes valgoppslutning.
Omkring århundreskiftet inngåes det stadig mer omfattende
tariffavtaler (Engels regner denne utviklinga for et frem
skritt - i sitt brev til Oppenheim 24.3.1891).
Samtidig
blir arbeiderpartienes parlamentariske representasjon en
viktig politisk faktor. Arbeiderbevegelsen blir en orga
nisert massebevegelse. Det er denne arbeiderbevegelsen
som i løpet av kapitalismens verdenskrise 1914-1949 radi
kalt øker sin innflytelse og dermed blir integrert i det
kapitalistiske samfunn som på dette grunnlag går over i
den stabile etterkrigsperioden.
I en viss forstand kan vi kalle fagforeningene og parla
mentariske arbeiderpartier en reformistisk organisering
og mobilisering av arbeiderklassen.
Overfor trykket fra
denne mobilisering kan marxistene velge ett av to: enten
delta i bevegelsen for å påvirke den, men dermed sjøl
risikere å bli påvirket. Eller isolere seg fra bevegelsen
ut fra det syn at den ikke peker frem mot det sosialistiske
samfunnet.
På Marx1 tid var ikke dette trykket fra reformistisk orga
nisert arbeiderklasse noe alvorlig problem. De politisk
tilbakeliggende deler av arbeiderklassen var passive og
ytret seg ikke i offentligheten. Marx sjøl sto i kontakt
med de fremskredne arbeiderorganisasjoner gjennom sitt ar
beid i 1. internasjonale og viste her at han (i sitt for
hold til de engelske fagforeningene) var innstilt på poli
tisk fleksibilitet. Det er t.o.m. grunn til å tro at denne
kontakt med fagbevegelsen i England påvirket Marx’ syn på
mulighetene for en gradvis reformering av det politiske og
økonomiske system var innen rekkevidde. Denne optimismen
kommer også til uttrykk i Kapitalen, hvor Marx - imot sin
opprinnelige plan - vier arbeidsdagen og de positive virk
ningene av fabrikklovgivningen i England et stort kapittel.
Marx* arbeid i 1. internasjonale synes slik å være et møn
stergyldig eksempel på fruktbar gjensidig påvirkning mellom
teoretikere og praktikere.15
Situasjonen etter Marx’ død har i så måte forandret seg.
Det nye ’’organisasjonssamfunnet" som er vokst frem, gjør
at alle grupper i arbeiderklassen og også i andre sosiale
klasser, trer frem i offentligheten på en organisert og
noenlunde velartikulert måte.
Ingen fremskreden del av
klassen, er i en slik situasjon i stand til å utøve hege
moni og lederskap over resten. Tyngdepunktet og leder
skapet flyttes i stedet over til det sentraliserte leder
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sjiktet i fagbevegelsen, som ifølge sakens natur (klassekompromisset etc.) må føre en reformistisk politikk basert
på det minste felles multiplum mellom de ulike bransjeforbund.
Det har ikke bare vist seg vanskelig å forene arbeider
klassen på et radikalt sosialistisk grunnlag - det har
etter hvert som alle deler åv klassen er blitt organisert,
vist seg vanskelig å forene klassen overhodet. Dette har
sammenheng med kapitlismens stadig mer dynamiske utvikling
som skaper nye bransjer og nye differenseringer innen klas
sen, noe som gir opphav til en rekke interne motsetninger.
I begynnelsen av dette århundret dreide det seg om opp
komsten av et nytt bredt sjikt av ufaglærte arbeidere som
organiserte seg og utfordret de etablerte forbund av fag
lærte arbeidere. Denne konflikt ga syndikalismen vind i
seilene. Her i landet resulterte denne utviklinga som
kjent i fagopposisjonen av 1911 anført av Martin Tranmæl,
en politisk retning som i 1918 overtok ledelsen av Arbei
derpartiet med vidttrekkende følger. En annen utvikling
som likeledes skapte motsetninger innen arbeiderklassen,
var den stadig voksende delen av urpoduktive arbeidere i
forhold til de produktive deler av klassen.
(Marx ser
denne utviklingstendensen og dens mulige negative politiske
følger i Theorien fiber den Mehrwert IX, MEW 26.2 s. 57376 og dessuten KI, s. 469-71).
Organiseringa av arbeiderklassen i bredden fører altså til
en komplisering av arbeiderbevegelsens politiske oppgaver.
Egentlig var dette noe man naturlig kunne regne med, men
likevel har verken Marx/Engels eller de seinere marxister
viet problemet tilstrekkelig oppmerksomhet. Det er disse
problemer, og især problemet om forholdet mellom dagskrav
og langsiktig perspektiv, henholdsvis forholdet fagbeveg
else og parti, som uttrykkes gjennom det såkalte "revisjonismedebatten" som ble utløst av Eduard Bernsteins bok om
"Sosialismens forutsetninger11 i 1899. Etter hvert som det
ble klart at motsetningene innen arbeiderklassen i beste
fall gjorde at deler av klassen var revolusjonært innstilt
på en fullstendig avskaffelse av kapitalismen, fikk selve
den marxistiske teori (representert av de intellektuelle)
oppgaven å stå for de langsiktige interessene innen ar
beiderbevegelsen.
Innen det tyske sosialdemokrati var
partiets offisielle teori den marxistiske, mens partiets
praksis ikke sto i noe forhold til denne teori og særlig
fagforeningslederne lå langt til høyre for denne offisielle
linje.16 I tilbakeblikk kunne Rosa Luxemburg på KPDs
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stiftelseskongress i 1919, slå fast at "den offisielle
marxismen" bare hadde tjent som dekke for "ethvert avvik
fra den virkelig revolusjonære klassekamp" (GW 4, s. 494).
Fordi marxismen var en ferniss som verken Luxemburg eller
Lenin fullt ut gjennomskuet, ble sjokket over sosialdemo
kratiets kapitulasjon i august 1914, en desto større krise
for hele den marxistiske teoribygning.

KLASSEBEVISSTHETEN SOM PROBLEM I MARXISMEN
Enheten i arbeiderklassen blir altså et fundamentalt nytt
problem for marxismen i det 20. århundre - og særlig en
heten på et revolusjonært grunnlag. Etter hvert som ar
beiderbevegelsen i de europeiske land med parlamentarisk
demokrati tilkjempet seg maktposisjoner, ble det klart at
det ikke lenger dreide seg om en klasse som bare hadde sine
lenker å miste. Arbeiderklassen er ikke dét Marx prokla
merte idet han "oppdaget" proletariatet i Innledningen
nemlig "en
til kritikk av den hegelske rettsfilosofi,
klasse i det borgerlige samfunn, som ikke er noen klasse
i det borgerlige samfunn". (MEW 1, s. 390). Her, som hos
den unge Marx, fremstår proletariatet som en abstrakt nega
sjon i forhold til det bestående samfunn.
Sjøl om Marx i
sine seinere skrifter nyanserer denne oppfatninga, så be
holdt han hele livet et relativt uproblematisk syn på
spørsmålet om arbeiderklassens enhet. Vi finner hos han
aldri noen detaljert analyse av sammenhengen mellom poli
tisk bevissthet og samfunnsmessig stilling i arbeiderklas
sen. Dette var et problem som marxistene først for alvor
stilte etter 1. verdenskrig.
I den 2. Internasjonales marxisme, ble heller ikke prob
lemet med enheten og den politiske bevissthet i arbeider
klassen stilt på en tilfredsstillende måte, sjøl om behovet
for en slik analyse begynte å bli merkbart. Først marxis*
mens krise som ble utløst av krigens begynnelse i 1914 og
den revolusjonære krise som fulgte etter krigen, gjorde
dette til et sentralt tema i marxismen. Det viktigste ut
trykket for denne nye problematikken er Lukacsf Historie
og klassebevissthet fra 1923, en bok som kan sees som ut
gangspunktet for det som seinere ble kalt den vestlige
marxismen.
I motsetning til marxistene i det tyske sosial
demokrati, ser ikke Lukacs noen automatisk sammenheng og
parallellitet mellom den økonomiske utvikling og utviklinga
av en revolusjonær klassebevissthet.
(Jfr. GK, 307-308)..
Gjennom denne distansering fra den økonomiske fatalismen
lykkes det Lukacs for første gang i marxismens historie,
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å gjøre spørsmålet om klassebevisstheten til et sentralt
teoretisk problem.
Bare en alvorlig krise i arbeiderbeveg
elsens praksis kunne føre til denne viktige endring. På
bakgrunn av de politiske nederlagene i Tyskland, Ungarn og
Finland kort etter verdenskrigen, konstaterer Lukacs en
nideologisk krise’1 i arbeiderklassen og det til tross for
at kapitalismen økonomisk, sett er moden for revolusjon
(GK, 312).
Lukacs1 verk er på mange måter et motsetningsfyllt bidrag
til marxistisk teori. Tidligere hadde marxistiske teore
tikere fungert nokså isolert fra den vitenskapelige utvik
linga på universitetene.
I sitt verk gjør derimot Lukacs
et forsøk på å integrere resultatene fra den nyeste borgerlig-vitenskapelige kultur i sin teori, især sosiologene
Weber og Simmel. Hans verk peker dessuten fremover mot
Frankfurterskolens virke som også er sentrert om de samme
temaer som vi alt finner hos Lukacs: klassebevissthetsproblemet, analyser av kultur og ideologi. Forskjellen er
imidlertid den at Frankfurterskolens aktivitet - som følge
av de politiske nederlag for arbeiderbevegelsen på 1930- og
40-tallet - foregår isolert fra politisk praksis. Pessi
mismen vi finner hos teoretikere som Adorno og Horkheimer,
ser vi lite til hos Lukacs.
Likevel er det også tvetydigheter i de direkte politiske
partiene i Lukacs1 verk, nemlig mellom en revolusjonsoptimisme inspirert av den russiske revolusjon og - på den andre
sida - diagnosen av den "ideologiske krise" i den vestlige
arbeiderklasse, inspirert av de første revolusjonære neder
lag i resten av Europa.
Skilnaden som Lukacs gjør mellom
den tilregnede klassebevissthet (som er det ideelle maksimum
av bevissthet som klassen som kollektiv kan oppnå) og den
faktiske, empiriske klassebevissthet, reflekterer denne
spenningen. Det er riktig - som Lukacs gjør - å under
streke den ideologiske utviklingas betydning for sosialis
mens fremtid
(GK, s. 88, 266). Problemet oppstår gjennom
hans vurdering av de kommunistiske partiene som det organi
satoriske uttrykk for den autentiske klassebevissthet "som historisk skikkelse, som proletariatet umiddelbart kan
få øye på"
(GK, s. 329).
Og her er det vel og merke snakk
om partiets i sin faktiske, historiske eksistensform - ikke
et tenkt, fullkomment parti, ikke partiet som "idealtype".
Her begrunner Lukacs en slags abstrakt leninisme på vest
europeisk jord.
Ved hjelp av denne teori kunne de stalin
istiske kommunistpartiene legitimere seg overfor intellek
tuell kritikk, sjøl om dette vel ikke var Lukacs1 hensikt.
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Dette problemet ble særlig tydelig etter hvert som kommu
nistpartienes innflytelse i arbeiderbevegelsen ble redusert.
Så vidt jeg kan se, består Lukacs' feil her i at han ope
rerer med et abstrakt begrep om partiet som så å si står
utafor den historiske totalitet.
Og dette til tross for
at han på det filosofiske plan understreker at det ikke
finnes noen instans utafor denne totaliteten.
Løsningen
består altså i å se også kommunistpartiene som del av en
historisk situasjon og at de dermed er foranderlige t.o.m. i en retning som partimedlemmene ikke ønsker.
Sagt
på en annen måte har ikke Lukacs innsett faren for kommu
nistpartienes fullstendige underordning under Sovjetuni
onens utenrikspolitiske interesser, som'følge av den revo
lusjonære arbeiderklasses nederlag i Vest-Europa.
Den
politiske aktualitet til hans bok er derfor begrenset til
det revolusjonære oppsving i åra umiddelbart etter 1. ver
denskrig. Partiet blir for Lukacs en kompensasjon for den
manglende klassebevissthet (omtrent slik det er for dagens
AKP i Norge). Denne tendens til perspektivforskyvning fra
klasse til parti, fører til at Lukacs bagatelliserer de
faglige og bransjemessige motsetningene innen arbeider
klassen. Han ser disse motsetningene som et uttrykk for ulike
grader av klassebevissthet på veien mot den egentlige
klassebevissthet
(GK, 328).
På denne måten blir det mulig
å oppfatte det reformistiske standpunkt kun som et stadium
på veien mot tilslutning til det kommunistiske partiet.
Seinere har kommunistpartiene reprodusert denne feilen enda
grundigere: de oppfatter forholdet mellom bevisste og ube
visste elementer i klassen som identisk med forholdet mellom
et kommunistisk og et sosialdemokratisk standpunkt.
Kom
munistpartiet ble det fullkomne sluttpunkt: den stalinist
iske dogmatiseringen av kommunismen gjorde det umulig å
betrakte forholdet mellom parti og klasse som et dialektisk
forhold.

"LANGSOM REVOLUSJON"
Et annet viktig problem var at forholdet mellom spontan be
vegelse og revolusjonær ledelse ikke lenger eksisterte i
det 20. århundres organiserte kapitalisme slik det hadde
gjort i det 19. århundre. Den rene, primitive spontanitet
fantes bare i liten grad - spontaniteten ble i stedet kanali
sert og kontrollert gjennom masseorganisasjoner, som fagbe
vegelsen var det mest typiske eksempel på. Dialektikken
mellom spontanitet og bevisst politisk aktivitet utspilte
seg og utspiller seg fortsatt for en stor del innen organi
sasjonene.
I forhold til denne utviklinga - som vi tydelig
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kan se også i det norske samfunn - ble marxismen og de
venstreradikale partiene trengt ut i en outsider-posisjon.
Disse byråkratiserte organisasjonene var innstilt på å ar
beide for sine kortsiktige oppgaver, og var samtidig kro
nisk på vakt mot alle elementer som kunne forstyrre dette
rutinemessige arbeidet. Det var dette arbeidet som var
”den langsomme revolusjonen” som sosialdemokratene snakket
om i høytidelige øyeblikk. Den sosialdemokratiske strate
gien for sosialismen baserte seg på en slags historias
list å la Hegel: sosialismen skulle innføres bak ryggen på
aktørene - både borgerskapets og arbeiderklassens. Hvor
vidt denne lett manipulative strategien vil lykkes er i
beste fall et åpent spørsmål. Men gitt de klasserelasjo
nene som hadde festnet seg i Vest-Europa omkring midten av
det 20. århundre og gitt organisasjonenes og byråkratiets
økende rolle innen dette systemet, var denne strategien
for så vidt mer ” realitet snaer” enn den kommunistiske. Dess
uten var den sosialdemokratiske byråkratiske manipulasjon,
klart å foretrekke fremfor den stalinistiske.
I sin 3. Feuerbachtese understreker Marx at revolusjonær
praksis innebærer enhet mellom teori og praksis: radikal
endring av omstendighetene må gå hånd i hånd med sjølfor
andring, oppdragerne (dvs. de politiske lederne) må sjøl
oppdraes. Den objektivistiske materialisme glemmer dette.
Sosialdemokratismens byråkratiske perspektiv glemmer at den
”langsomme revolusjon” som bare partibyråkratene vet om,
også innebærer byråkratenes sjølforvandling, dvs. oppheving
av byråkratismen og mobilisering av grunnplanet, om den
skal ha håp om å fullføres.
Om den langsomme revolusjon
er (eller var?) det Marx kalte revolusjonær praksis, måtte
det i så fall være ubevisst revolusjonær praksis. Dialek
tikken mellom bevisst sosialistisk politikk og arbeider
bevegelse, var i beste fall en ubevisst dialektikk - noe
som i praksis betydde at marxismen ble redusert til en til
skuerrolle. Marxismen levde altså isolert fra arbeider
bevegelsen.
1968-opprøret og den marxisme-renessanse som
var knyttet til dette, protesterte mot disse tilstivnede
forholdene og gikk til angrep både mot sosialdemokratiets
og stalinismens vulgærmaterialisme. De subjektivistiske
feil og den sosiale basis hos denne nye marxismen til
tross - den ble et viktig og progressivt element i en be
vegelse av studenter, skoleelever og nye yrkesgrupper, dvs.
sosiale grupper som ikke var integrert i de etablerte or
ganisasjonene. Radikaliseringa på 70-tallet utgikk ikke
fra de tradisjonelle industriarbeidergruppene (som var den
gruppe i arbeiderklassen som var sterkest organisert og
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mest forankret i "klassekompromisset"), men fra grupper
som sto i utkanten av arbeiderklassen. Motsetningene
mellom den gamle arbeiderbevegelse og den nye radikalisme
som vi ble vitne til, var egentlig like "normal" som mot
setningen mellom nye og gamle sjikt innen arbeiderklassen
i begynnelsen av århundret. Det fundamentale problem om
kring arbeiderbevegelsens enhet fortsetter å dukke opp i
stadig nye former, etter hvert som strukturforandringene
i kapitalismen skaper nye yrkesgrupper.

SLUTTBEMERKNING: MARXISMEN MELLOM RASJONALISME OG IRRASJO
NAL ISME
Innen den marxistiske tradisjon snakkes det ofte om at
historia utvikler seg ubevisst bak ryggen på aktørene. Jeg
håper jeg i denne artikkelen har gitt et eksempel på at
dette ikke bare gjelder den praktiske historie, men også
teorienes historie. Teori er ikke noe aktørene har, og
som de så mislykkes i å sette ut i praksis. Teorier kan
tvert imot være like "ukontrollerbare" i sin utvikling
som et hvilket som helst annet historisk fenomen. Marxis
mens historie er et særdeles godt eksempel på dette, fordi
den ikke bare er en akademisk teori som isolerer seg bak
et beskyttet universitetsmiljø, men prøver å fungere fri
gjørende i forhold til sosiale bevegelser.
Nettopp denne
tvetydigheten - både teori og politikk - har formet
marxismens egenartede teorihistorie og gjort den sårbar for
kritikk - både fra seriøst og mindre seriøst hold.
Bind
ingen til arbeiderbevegelsen har til tider vært en svakhet
ved at den i for stor grad har bestemt de teoretiske opp
gaver ut fra kortsiktige politiske krav - ofte altfor kort
siktige. Derfor har også marxismen i visse situasjoner
blitt instrumental.isert for politiske formål som har vært
tvilsomme.
Sjøl om det teoretiske arbeidet krever en viss uavhengighet
fra den dagsaktuelle politiske virksomhet, så distanserer
marxismen seg fra den type rasjonalisme som tror at kritisk
virksomhet betyr å benekte sammenhengen mellom teori og po
litisk virksomhet. Denne misforståelsen vil alltid ha en
viss grobunn blant intellektuelle, fordi den bidrar til å
gi den intellektuelle en falsk forvissning om uavhengighet
og "suverenitet" overfor resten av samfunnet.
På den annen
side vil marxismen også distansere seg fra den irrasjonalistiske tendens som "ny-subjektivismen" representerer: flukten
inn i det private eller reduksjonen av politikken til "enkle"
følelser (som om følelser er et enkelt fenomen). Denne ten
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dens kan vi i dag observere på venstresida i Europa.
"Trøttheten" av "ideologiene" og de store politiske spørs
mål kan være forståelig - men fra dette til å hylle følel
senes kultus betyr bare å opprette nye ideologier til er
statning for det gamle som er gått av mote.
Marxismen blir i dag utfordret fra disse to ytterligheter.
I løpet av 70-tallet brøt 68-marxismens forsøk på å forene
rasjonalitet og spontanitet sammen. Det tomrom som dette
sammenbrudd etterlot seg, førte venstreradikalismen ut i et
ideologisk kaos. Om marxismen på nytt er i stand til å vise
vei ut av dette uføret, er et åpent spørsmål. Uansett vil
oppgaven være den samme som Marx opprinnelig formulerte: å
forene den radikale teori med det arbeidende folks erfar
inger, slik at de i stedet for å kollidere, kan befrukte
hverandre.

NOTER
1) Jfr. Lenins kritikk i "To slags taktikk" av mensjevikene
som bare begrenser seg til å "beskrive og forklare pro
sessen i den kampen som pågår, mens de er helt ut av
stand til å gi en riktig parole i denne kampen ... De
degraderer derved den materialistiske historieoppfat
ning ved å håne dens aktive, ledende og retningsgivende
rolle som de partier som erkjenner omveitningens mate
rielle vilkår ... kan og må spille". (Verker i utvalg
bd. 4, Oslo 1956 s. 28).
2) De konservative og føydale kreftenes dominans i epoken
før 1914 betones i følgende skrifter: L. Kofler: Zur
Gesohichte der burgerliehen Gesellsehaft_, Neuwied Berlin 1966 (som for Tysklands vedkommende snakker om
en "prøyssifisering" ikke bare av borgerskapet, men også
av arbeiderklassen.
Jfr. s. 565 ff.), Arno Mayer: The
Persistence of the Old Regime3 N.Y. 1981 og Hans Rosen
berg: Die Pseudodemokratisierung der Rittergutsbesitzerklasse. I: Moderne deutsehe Sozialgeschichte, ed. H.U.
Wehler, Diisseldorf 1981. - Ifølge Marx og Engels var
borgerskapet som regel aldri alene om å utøve makta, men
delte denne med føydale og militaristiske krefter. Jfr.
Engels’ uttalelse: "I England har borgerskapet aldri ut
øvd herredømmet udelt." (MEW 22, s. 307).
3) Når ordet marxisme er blitt et innarbeidet uttrykk, så
skyldes dette et politisk behov for å fremstille marx
ismen som en sluttet lære.
"Marxismen" blir i visse
politiske konjunkturer et viktig demarkasjonsinstrument,
særlig i situasjoner hvor det er strid mellom ulike ret
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ninger i arbeiderbevegelsen.
Begrepet marxisme bar sjøl
ingen plass på teoriens nivå - det er et politisk fenomen
skapt etter Marxf død.
Om ordets opprinnelige historie,
se G. Haupt: "Marx and Marxism", i The History of Marx
ism vol. 1, ed. E.J. Hobsbawm, Brighton 1982, s. 265289.
4) D.C. Hodges: "Engels’ Contribution to Marxism" i The
Socialist Register 1965, N.Y. 1965, s. 298ff.
5) Det beste uttrykk for denne gjennomtenkningen er Marx’
berømte skrift Louis Napoleons 18. Brumaire, skrevet
umiddelbart etter Napoleon Ills statskupp i desember
1851.
Her er optimisme fra 1848 erstattet av en
sarkastisk og distansert beskrivelse 'av de historiske
begivenhetene. Av stor viktighet er også Engels: Revo.lution und Konterrevolution in Deutschland, skrevet
høsten 1851. Her påvises - så vidt jeg vet for første
gang - den viktige differensieringen i den tyske ar
beiderklasse mellom flertallet som er knyttet til lokale
håndverksmessige bedrifter og som i liten grad deltar
i den revolusjonære bevegelsen og mindretallet knyttet
til de moderne industriområdene og hvis "vandrerliv"
gjør dem til en revolusjonær fortropp. (Jfr. MEW 8, s.
10-12) - At denne omstillingen i Marx’ og Engels’ po
litiske tenkning ikke foregikk smertefritt, vises in
struktivt av Rolf Reitan: Marxisme og filosofiÅrhus
1978, s. 123ff.
6) H.J. Krahl: Constitution und Klassenkampf, Frankf. 1971,
s. 25.
7) Constitution und Klassenkampf, s. 167-168.
8) Marcuses bok One Dimensional Man (1964) er den teore
tiske basis for denne tenkemåten.
Her betraktes arbei
derklassen som totalt integrert i et "totalitært" sam
funn uten virkelig opposisjon. Fremmedgjøringa og
tingliggjøringa kan altså ikke overvinnes.
I tråd med
dette hevdet Bernd Rabehl i 1967 et massene bare kunne,
overvinne sin underdanighet gjennom "aksjon" og at
"partimarxismen" hadde glemt dette. Denne ubestemte
"aksjon" var ikke primært aktuell for arbeiderklassen,
men for proletariatetJ. "Bakunins" betydning av ordet,
nemlig deklassert intelligens, filleproletariatet, ar
beidsløse: "Det er interessant at det bakuninske proletar-begrep nå plutselig på nytt får et innhold1.' H. M.
Enzensberger: "Ein Gespråch uber die Zukunft mit Rudi
Dutschke, Bernd Rabehl und Christian Semler", Kursbuch
14, 1968, s. 151.
9) Cora Stephan: "Genossen, wir durfen uns nicht von Geduld hinreissen lassen!" Zur Theoriebildung in der
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deutschen Sozialdemokratie 1862-1878. Frankfurt 1981.
10) Jfr. for hele den internasjonale debatt om MarxT re
produksjons teori Roman Rosdolsky: Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen rKapitalr> Frankfurt 1968, s.
524ff. En kritisk vurdering av Lenins teori, s. 556569. En tidligere kritisk gjennomgang av denne debat
ten gir Rosa Luxemburg i sitt verk Die Akkumulation
des Kapitals (1913).
11) Jfr. Lenins A Draft Programme of our Party (1899), hvor
han uttrykker produktivkraftsutviklingas politiske pri
mat ved å hevde at "den sosiale utviklingas interesser
står høyere enn proletariatets interesser(Collected
Works Vol. 4, s. 236).
Et probelmatisk standpunkt!
12) For en kritikk av Lenins imperialismeteori se Christel
Neususs: Imperialismus und Weltmarktbewegung des Kapi
tals3 Erlangen 1972, s. 15-93.
13) V.I. Lenins forord til Imperialismen fra 1920. Collec
ted Works Vol. 22, s. 191.
14) Modifiseringer av det kapitalistiske produksjonssystemet
hører imidlertid ikke bare det 20. århundre til. Det
fremgår av Kapitalen at Marx betrakter fabrikk- og titimers-lovgivningen i England ved midten av forrige år
hundre, som slike modifikasjoner - fremkalt av klasse
kampen og eksekvert av staten.
I dette lys ser også
Marx fagforeningenes funksjon - de kan f.eks. gjennom
sin organiserte makt, "bryte eller svekke" loven om den
industrielle reservearme.
(Jfr. KI, 669).
15) R. Harrison: "The British Labour Movement and the In
ternational in 1864" Socialist Register 1964, s. 293ff.
16) Denne konflikt kom klart frem i forbindelse med offentliggjøringa av Karl Kautskys bok Der Weg zur Macht i
1909.
I denne boka gjør Kautsky seg til talsmann for
en radikalisering av det tyske sosialdemokrati og
kommer med en forsiktig kritikk av fagbevegelsens po
litikk, noe som straks utløser et skarpt motangrep fra
fagforeningslederne.
"Massestreik-debatten" fra den
samme perioden utløser lignende konflikter.
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